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2021: doe je mee? 

Onlangs droomde ik van 2021. Voorbij een restaurant 
of café rijden en even binnenspringen omdat er vast wel 
iemand is met wie het leuk kletsen is, met de vrienden 
naar Werchter en géén social distance bewaren of 
gewoon een oprechte handdruk en schouderklop geven 
aan iemand die je lang niet gezien hebt.

Ik denk dat het de eerste keer is dat mijn wensen voor 
2021 zo bescheiden zijn. En de uwe zullen niet erg 
verschillen gok ik. We zijn met onze twee voetjes op 
de grond gezet en beseffen wat waardevol is. Wat ik 
wens en wat u wenst voor 2021 zijn zaken die tot voor 
kort normaal waren. 

Maar tot die tijd houden we ons aan de regels en 
zoeken we andere manieren om het warm te krijgen. 

Wat te denken van al die lichtjes aan de voorgevels, 
van de prachtige kerstverlichting langs de Bredabaan, 
Theo verellenlaan en kerk Loenhout? Doe je mee? 

Wat te denken van de manier waarop we aan het 
wandelen zijn gegaan en onze eigen mooie gemeente 
herontdekken? Doe je mee? 

Wat te denken van de vrijwilligers die zich aanbieden 
om anderen te helpen, speelgoed doneren aan 
het ocmw of voedselpaketten maken bij de sociale 
kruidenier? Doe je mee? 

Wij zullen ónze taken doen (fietspad Sint Lenaertseweg 
opstarten, de Vennekens heraanleggen en het 
alternatieve fietspad tussen Kampweg en Gasthuisdreef 
uitwerken) maar kunnen die hulp van jou heel goed 
gebruiken voor andere zaken. 

Doe je mee? Laat het ons weten!
Zo bouw je mee aan een 2021 waarin iedereen 
z’n dromen kan realiseren. 

WEETJE VAN DE BURGEMEESTER  3
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Weetjes

MMC en Handicar zoeken  
Dispatcher
De Minder Mobielen Centrale & Handicar 
Wuustwezel zoeken een vrijwilliger die 
• met de computer kan werken
• houdt van telefoneren
• chauffeurs en ritjes bij elkaar wil puzzelen
• vlot in de omgang is
• deel wil uitmaken van een leuk team
• ons op maandag- of donderdagvoormid-

dag wil helpen
Voel je het al kriebelen? Of weet je iemand 
voor ons? Dan mag je altijd contact 
opnemen.

 MMC en Handicar Wuustwezel 
    03 633 08 88   

mmc.handicar@ocmwwuustwezel.be

Lezersbrief
Weg met de rups, leve de koolmees!
Wisten jullie dat … 
• koolmezen heel graag processierupsen eten? 
• een koolmezenjong 400 rupsen per week eet?
• koolmezen NU al op zoek zijn naar een warm 

huisje voor de winter en een nestje voor 
de lente?

Helpen jullie ons mee, zodat we deze zomer 
minder jeuk hebben? Hang allemaal een 
mezenkastje in je tuin! #Wuustwezel 
#stopdeprocessierups
- Roos & Hannes Aernouts

Kerstbomen
Binnenkort is de kerst-
periode weer voorbij en dan zit 
je weer met die oude kerstboom. 
In de gemeente is er geen aparte 
ophaling voorzien. Wat moet je er 
dan mee? 

Hier enkele tips!
• Breng hem naar het recyclagepark. 
• De kleine takjes (maar niet de stam!!) van 

de kerstboom mogen in de gft+-container 
gestoken worden of kan men hakselen.

• De kerstboomverbrandingen die de buurtschap-
pen jaarlijks organiseren, kunnen dit jaar omwille 
van corona niet doorgaan.

• Koop er een met een kluit, die kun je naderhand 
in de tuin planten.

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

Digitale schrijfmarathon
Al jaren nodigt Amnesty International iedereen uit om brieven te schrijven naar de 

overheid van verschillende landen om onrecht aan te klagen. Ook dit jaar voert de 
mensenrechtenorganisatie actie voor 10 mensen die onrecht ervaren. De hele maand 

december kan je volledig digitaal meedoen via de website www.schrijfmarathon.be 
en via facebook.

Doe jij ook mee met je gezin of collega’s? Jouw brief kan levens veranderen! 
Drie acties van vorig jaar hebben geleid tot een positief resultaat:  

Het doodvonnis van Magai, een tiener uit Zuid Soedan, is vernietigd. 
Yasaman uit Iran, die zonder hoofddoek op straat wil komen, kreeg straf-

vermindering. En de Grassy Narrows gemeenschap uit Canada krijgt de 
langverwachte financiële steun om hun leefgebied te beschermen.

 www.schrijfmarathon.be
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Het lokaal bestuur stelt steeds vaker vast dat inwoners allerlei constructies 
op het openbaar domein plaatsen zoals paaltjes, afsluitingen, hagen enzovoort. 
Dat mag niet zonder toelating.

De obstakels vormen een mogelijk gevaar voor weg-
gebruikers. Het lokaal bestuur ontvangt hier regelmatig 
klachten over. Als een auto in een noodsituatie moet 
uitwijken, belandt de wagen wel eens op een paaltje in 
plaats van de berm.

DRIE FUNCTIES
De berm van het openbaar domein heeft drie functies:
• Nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit liggen 

vaak in de berm. Deze zones moeten dus toegankelijk 
blijven voor de nutsmaatschappijen.

• De berm moet toegankelijk blijven voor mogelijk 
uitwijkend verkeer.

• De zwakke weggebruiker moet steeds gebruik kunnen 
maken van de berm.

VERGUNNING NODIG
Je mag niet zomaar een stuk van het openbaar domein 
innemen. Bij eventuele ongevallen of schade ben je als 
overtreder verantwoordelijk. Bovendien draai je zelf voor 
afbraakkosten op als er openbare werken moeten gebeuren.

HINDER DOOR BEPLANTING
Een bijkomend probleem is dat de zichtbaarheid op 
bijvoorbeeld voet- en fietspaden wordt belemmerd 
door overhangende beplanting en takken. Iedereen is 
verantwoordelijk voor haar of zijn beplanting en moet dit 
snoeien zodat er geen hinder is voor de gebruiker van de 
voet- en fietspaden.

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

Hou je het 
openbaar domein 
mee vrij?
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Aan tafel!
Onze tips voor een lokaal eindejaarsmenu

Passeer op 
woensdag- 
morgen eens 
langs de markt 
op Achter 
d’Hoven.

www.koopinwuustwezel.be - @koopinwuustwezel - #koopinwuustwezel
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Haal een maaltijd af bij 
een lokaal restaurant. 
Kijk eens op 
www.koopinwuustwezel.be 
voor een overzicht.

Verras je buren met 
zelfgemaakt lekkers! 
Vergeet zeker je alleen-
staande buren niet ...

Geef een 
geschenk-
box Wezelse 
Weelde 
cadeau.
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Spaar mee met de eindejaarsactie 
van #koopinwuustwezel
Niet minder dan 120 handelszaken in de gemeente 
Wuustwezel doen mee met de eindejaarsactie van  
#koopinwuustwezel. Door de coronamaatregelen is 
het concept aangepast, maar winnen kan je nog altijd. 
Dus doe mee en maak kans op mooie prijzen!

Verschillende handelszaken zijn nog open, anderen doen 
afhaal en/of thuislevering en helaas moet een deel de 
deuren tijdelijk sluiten. In deze moeilijke tijden willen de 
handelaars hun klanten belonen voor hun vertrouwen en 
iedereen kans geven om mooie prijzen te winnen. 

Van 16 november tot en met 31 december krijgt elke klant 
een lotje bij aankoop in een deelnemende handelszaak, 
ongeacht het bedrag van aankoop. Met het lotje kan je 
meedoen aan de actie.

Het lokaal bestuur van Wuustwezel zorgt voor een grote 
prijzenpot ter waarde van 10 000 euro. De hoofdprijs is 
een waardebon van maar liefst 2 500 euro. Verder kan je 
waardebonnen van 1 000 euro en 500 euro bemachtigen. 
Er worden ook 200 waardebonnen van 30 euro verloot. 
De winnaars kunnen de waardebonnen in de loop van 2021 
besteden bij de deelnemende handelaars. De trekking van 
de prijzen gebeurt begin volgend jaar digitaal.

Je kan de deelnemende handelaars herkennen aan een 
opvallende sticker. Je kan ze ook raadplegen op de website 
www.koopinwuustwezel.be. De organisatie is in handen 
van project2990, in samenwerking met het lokaal bestuur.

 Dienst lokale economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Deze dagen denken we in de eerste plaats aan 
mondmaskers en ontsmettingsgels als we het woord 
veiligheid in de mond nemen. Maar ook in het verkeer 
kunnen deze donkere dagen gevaarlijk zijn. 

Daarom vragen we je om extra oplettend te zijn in de 
buurt van scholen en aan oversteekplaatsen waar een 
gemachtigde opzichter staat. Vertraag en wees hoffelijk. 
Wacht tot de kinderen volledig overgestoken zijn en ook de 
gemachtigde opzichter weer terug op zijn plaats is, voor je 
weer verder rijdt.
 
VAL OP
Als je met de fiets bent, zet dan zeker je lichten op en 
draag een fluo-jas, muts, … Als je te voet bent, zorg dan 
ook dat je gezien wordt. Er zijn zoveel leuke fluo-spulletjes 
tegenwoordig waarmee je je zichtbaarheid kan verhogen. 

SCHOOLSTRATEN
Sinds kort zijn er voor onze scholen schoolstraten ingericht. 
Dat houdt in dat je met de auto niet door mag, gedurende 
een kwartier tot een half uur op de uren dat de school begint 

en gedaan is, en er dus veel zwakke 
weggebruikers op de baan zijn. 
Respecteer deze schoolstraten en rijd 
niet voorbij de nadars.

Dit zijn de schoolstraten: 
• de Pastoriestraat aan ’t Blokje 
• de Kloosterstraat aan Triangel 
• Hagelkruis aan De Wissel 
• Moleneind aan VBS Sterbos 
• Gasthuisstraat aan Klim Op
• het pleintje voor de kapel aan de 

school van Braken 

GEMACHTIGDE OPZICHTERS GEZOCHT
Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die als 
gemachtigde opzichter willen helpen aan de scholen van 
Gooreind. Kan jij je 1 of meerdere ochtenden per week vrij 
maken en wil je wel een korte opleiding van een halve dag 
volgen? Geef ons dan een seintje.

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

Veilig de donkere dagen door
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GEBOORTEN

02/10 Willemsen Louis
02/10 Van Hoydonck Julie
02/10 Verlinden Juna
06/10 Oomen Eliza
15/10 Mahieu Jake
17/10 Van den Wijngaert Emma
18/10 Coppens Mona
20/10 Van den Keybus Lenn
20/10 De Smedt Juna
21/10 Garcia Linares Angie
22/10 Chindris-Rac Nicolas
27/10 Dolca Mathias
27/10 Joosen Seppe
27/10 Vinck Polien
31/10 Storms Bowdi

HUWELIJKEN
08/10  Wong Kai Chun 
 & Vermeulen Lotte  
10/10  van den Boer Pascal 
 & Daris Jessica  
10/10  Vangheluwe Marc 
 & Van Uffel Sonja
10/10  Proost Jimmy 
 & Sameni Sarah  
24/10  Van Mengsel David 
 & Nuyts Annelies  
24/10  Van Lommel Franky 
 & Van Bruyssel Hilde 
31/10  Cauberghs Haico 
 & Brouwers Charlotte

OVERLIJDENS
03/10 Havermans Maria    
 (°11/12/1929)
08/10 Kevelaers Carolus    
 (°23/04/1948)
11/10 Cools Jozef 
 (°3/10/1930)
11/10 Possemiers Janine 
 (°23/09/1944)
14/10 De Lombaert Etienne 
 (°21/01/1934)
19/10 Janssens Anna 
 (°20/11/1933)
19/10 Janssens Frank 
 (°6/05/1951)
20/10 Willebrords Renatus 
 (°7/10/1931)
20/10 Goolenaerts Angèle 
 (°10/12/1942)
21/10 Meeusen Erik 
 (°4/05/1962)
21/10 Michielssen Eliza 
 (°13/11/1934)
23/10 Oostvogels Victor 
 (°23/02/1935)
24/10 Van Leuven Maria 
 (°22/09/1932)
28/10 Wouters Amanda 
 (°2/04/1921)
31/10 Speltincx Christina 
 (°28/09/1945)

Verslag 
gemeenteraad 
oktober
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand bijeen om 
te vergaderen. Hieronder geven we de belangrijkste punten 
mee uit de zitting van 26 oktober.

De federale wetgeving over de schoolstraten is aangepast. 
De wegbeheerder moet nu een toelating uitschrijven voor 
iedereen die een schoolstraat wil uitrijden. De gemeentelijke 
reglementen voor de verschillende school-straten in onze 
gemeente werden in die zin aangepast.

De gemeenteraad wil enkele nieuwe 
verkeersborden uit bamboe aankopen. 
Deze verkeersborden zijn duurzamer 
en hebben een kleinere ecologische 
voetafdruk. De kwaliteit van de bamboe 
verkeersborden zal vergeleken worden 
met de kwaliteit van de aluminium 
verkeersborden.

Het vervroegd invoeren van deelfietsen en deelauto’s werd 
niet goed gekeurd. Er wordt momenteel rond beide projecten 
gewerkt in samenwerking met de Vervoersregio Antwerpen 
en het lijkt niet opportuun om dit als gemeente vervroegd 
alleen in te voeren.

Er werd opnieuw gedebatteerd over het plaatsen van een 
speeltoestel voor rolstoelgebruikers. De meeste politieke 
partijen vinden echter dat het niet aan de gemeenteraad 
toekomt om te bepalen welk toestel er zal komen maar dat 
dit samen met de jongeren moet gekozen worden. 

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

 Dienst secretariaat - 03 690 46 12  
secretariaat@wuustwezel.be
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“Van mijn 10 tot 17 jaar heb ik fanatiek 
gekoerst", vertelt Mats. “Nadien ging ik 
altijd naar de koersen kijken. Niet meer 
om zelf op de fiets te zitten, maar om 
alles in beeld te brengen. Toen renners 
mijn foto’s zagen, kwam daar goede 
respons op.” Zo bracht hij onder meer 
de Koppenbergcross en de zesdaagse 
van Gent in beeld.

DROOMPROJECT
Door de coronacrisis vielen zowat  
alle opdrachten weg voor de freelance 
fotograaf. “Tussen maart en augustus 
heb ik zo'n vijf opdrachten gedaan. 
Gelukkig had ik in de maanden daarvoor 
nog een aantal reportages gemaakt. 
De vrijgekomen tijd heb ik benut om 
dit droomproject te realiseren.”

Het resultaat is een prachtig fotoboek 
met vijf thema's. “De naam Rhino 
verwijst naar een soort band, die diep 
in de modder graaft en zo voor meer 
grip zorgt. In 2017 werd Wout Van Aert 
daarmee wereldkampioen. Ze worden 
gemaakt door een ambachtelijk bedrijf 
in Nederland, waar ik sfeerbeelden 
mocht maken.”

Daarnaast liep Mats ook een tijdje 
mee met mecanicien Bart Risbourg. 
De beelden tonen de spanning van het 
tijdig in orde brengen en reinigen van 
de fietsen. “Dat krijg je als supporter 
normaal niet te zien en daardoor 
wordt zijn rol misschien onderschat. 
Nochtans is het net zo belangrijk als  
de pitstop bij Formule1.” 

VURIGE FANS
Het grote doel van de veldrijder is 
de regenboogtrui en daarvoor is hij 
helemaal naar Italië gereden.  
“Ik kreeg een exclusieve rondleiding 
in de fabriek waar de WK-trui wordt 
gemaakt. Zo kon ik de regenboogtrui 

volgen van het productieproces tot 
het moment dat de kampioen deze over 
de schouders gedrapeerd krijgt.”
Mats volgt ook de supportersclub van 
Toon & Thijs Aerts uit Rijkevorsel.  
“Die reportage is gemaakt in Oostmalle, 
dus dat is bijna een thuis-wedstrijd. 
Ik volg de supporters van het vertrek 
in het lokaal tot het vieren aan het 
podium.” Het levert prachtige beelden 
op van vurige fans aan de zijlijn.

Het laatste deel heet Eindmeet. 
Daarin probeert Mats de emoties 
vast te leggen van de renners. Hun 
overwinningsroes en lege blik, hun 
blijdschap en ontgoocheling. “Ik ben 
trots op het resultaat, maar er is veel 
tijd in gekropen. Ik heb het helemaal 
in eigen beheer gepubliceerd, want 
bij uitgeverijen was er geen interesse. 
Maar het kreeg goede commentaren. 
Door het bredere plaatje te tonen, 
hoop ik dat mensen de cross op een 
of andere wijze net iets anders gaan 
bekijken en beter begrijpen.”

Rhino kost 49,95 euro en kan besteld 
worden via www.matspalinckx.be

De Wuustwezelse fotograaf 
Mats Palinckx (23) brengt 
normaal sportwedstrijden, 
evenementen en festivals 
in beeld. Dat was door 
de lockdown allemaal 
stilgevallen. Maar in plaats 
van af te wachten tot er nieuwe 
opdrachten binnenkwamen, 
heeft hij Rhino gepubliceerd; 
een prachtig fotoboek over de 
wereld rond het veldrijden. Met 
vijf reportages geeft hij een blik 
achter de schermen en deelt hij 
zijn passie voor de sport.

Door het bredere 
plaatje te tonen, 

hoop ik dat mensen 
de cross op een of 

andere wijze net iets 
anders gaan bekijken 

en beter begrijpen.

Wuustwezelse 
fotograaf 
brengt unieke kijk 
op veldrijden
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 Dienst vrije tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be

Sportkampen kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie worden er sportkampjes 
georganiseerd voor zowel kleuters als lagere school. 

OMNISPORTDAGEN LAGERE SCHOOL 
SPORTHAL WUUSTWEZEL
Wanneer? Maandag 21, dinsdag 22, maandag 28,  
dinsdag 29 december. Telkens van 9 tot 16 uur.
Wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar.

KRIEBELSPORTDAGEN KLEUTERS 
SPORTZAAL STERBOS
Wanneer? Maandag 21, dinsdag 22, maandag 28,  
dinsdag 29 december. Telkens van 9 tot 16 uur.
Wie? Kinderen geboren in 2015 en 2016.

ALGEMENE INFORMATIE
• Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag vanaf 

het tweede kind van eenzelfde gezin (6,5 euro per dag 
en 5 euro per dag vanaf het tweede kind van eenzelfde 
gezin voor houders van een Vrijetijdspas)

• Vooropvang vanaf 7.30 uur, naopvang tot 18 uur.  
Bij inschrijving moet je vooraf doorgeven welke dagen 
je hier gebruik van wil maken.

• Online inschrijving: wuustwezel.ticketgang.eu

Oproep 
sportgala 2020
Ook in 2020 kende Wuustwezel weer enkele sportieve helden 
en die laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We vieren 
deze prestaties tijdens de tweede editie van het Sportgala! 

Vorig jaar kreeg de jaarlijkse kampioenenviering een nieuw 
jasje en werd het een sportgala. En ook dit jaar zullen we een 
leuke manier zoeken om deze kampioenen te vieren … al zal 
het nu een coronaproof jasje krijgen. Hoe deze organisatie eruit 
zal zien, blijft nog even een vraagteken.

Om zeker niemand te vergeten doen we een oproep aan 
de bevolking en de verenigingen om personen of groepen 
die het voorbije jaar een kampioenstitel behaalden of een 
buitengewone sportprestatie geleverd hebben, zich kenbaar te 
maken bij de gemeentelijke sportdienst.

Kandidaturen kunnen online worden ingediend via  
www.wuustwezel.be/sportgala-2020. 

De nodige documenten kunnen ook aangevraagd worden via 
de gemeentelijke sportdienst. Kandidaturen moeten ingediend 
worden voor 10 januari 2021.

 Dienst sport - 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be
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Lessenreeksen sport VOORJAAR

In 2021 worden er weer verschillende lessenreeksen georganiseerd voor 
volwassenen. In 2020 werden de verschillende lessenreeksen meermaals 
stilgelegd vanwege corona. Maar zodra het weer kan en mag starten we 
zeker in januari terug op! Check zeker de website voor de meest recente 
updates over data en maatregelen.

  YOGA  

Drie locaties, drie verschillende soorten yoga. 
Een momentje voor jezelf … Is dat geen leuk cadeautje 
voor nieuwjaar? Ideaal om er tegen aan te kunnen in 
deze bizarre tijden.

  TAIJIQUAN  

Zowel in Wuustwezel als Loenhout kan je tijdens  
de lessenreeksen taijiquan je stress even verlichten. 
 

  LINEDANCE  

Geef je mentale én fysieke gezondheid een boost. 
Verschillende keren per week gaan deze dansers 
ertegenaan bij de sporthal van Koch. Als je passeert en 
het regent niet: dan zie je buiten een energieke groep 
dansers die geen schrik hebben van een briesje of koude 
temperaturen. 

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

Bewegen Op Verwijzing
Maak nu zonder verwijsbrief een afspraak met de BOV-coach

Voldoende en gezonde beweging 
is meer dan ooit belangrijk. Want 
in onzekere tijden is mentaal en 
fysiek sterk blijven noodzakelijk! 
Tegelijkertijd is dit ook niet voor 
iedereen evident … Via Bewegen 
Op Verwijzing laat je je persoonlijk 
coachen door een pro!

Je Bewegen Op Verwijzing-coach zoekt 
samen met jou naar simpele manieren 
om meer te bewegen in je dagelijkse 
leven. De coach stelt een beweegplan 
op jouw maat op en motiveert je om 
dat vol te houden. 

DUWTJE IN DE RUG
Normaal gesproken word je door de 
huisarts doorverwezen naar zo’n 
coach als je niet genoeg beweegt. Maar 
aangezien de dokters hun handen vol 
hebben met het corona-virus, is dat 
tijdelijk niet nodig. 

Dus: wie nood heeft aan meer 
beweging en daarbij een (van op 
afstand, hé) duwtje in de rug nodig 
heeft: ’t is de moment! De coaching 
gebeurt corona-veilig en wordt 
grotendeels gefinancierd door de 
Vlaamse overheid.

OF BEWEGING OP VERWIJZING 
AANSLAAT?
Uit onderzoek blijkt van wel:
• meer dan 7 op de 10 deelnemers 

geeft aan zich algemeen beter te 
voelen

•  5 op de 10 zegt beter met problemen 
om te kunnen

• 4 op de 10 zegt beter te slapen na 
Bewegen Op Verwijzing. 

PRAKTISCH
Voor wie? Mensen die altijd zitten 
of minder dan 30 min bewegen.
Prijs? 5 euro per 15 min,
verhoogde tegemoetkoming 1 euro 
per 15 min.

 wuustwezel.be/bewegen-op-verwijzing of www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing

Een overzicht van 
de exacte data en locaties 
kan je online vinden op 

www.wuustwezel.be/sport! 

SPORT  11
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Koud buiten, gezond binnen. 

Stook je gezondheid niet op.

• Gebruik hout dat enkele jaren heeft gedroogd.  
Het verbranden van geverfd of geïmpregneerd hout,  
recent snoeihout, multiplex of spaanplaten is verboden. 

• Gebruik aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes 
om het vuur aan te steken. Gebruik geen krantenpapier, 
brandspiritus of paraffineblokjes. 

• Zorg altijd voor voldoende verse lucht wanneer het toestel 
in werking is. 

• Stook niet bij windstil of mistig weer. Dan blijven de 
rookgassen in en om het huis hangen. 

• Regel goed de luchttoevoer van je kachel. Zet de 
luchttoevoer volledig open als je de kachel aanmaakt.  
Zodra het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer 
een beetje. 

• Loopt de temperatuur te hoog op? Sluit de luchttoevoer 
nooit volledig af, maar voeg minder brandhout toe.  

• Sluit je de luchttoevoer helemaal af, dan krijgt het vuur te 
weinig zuurstof met gevaar voor CO. 

• Laat het vuur uitbranden door op tijd te stoppen met 
hout toe te voegen. Sluit in ieder geval de luchttoevoer niet 
volledig af.

• Laat je kachel, openhaard en schoorsteen elk jaar reinigen 
door een vakman. Zo verminder je het risico op  
CO-vergiftiging en vermijd je hogere stookkosten.

Als je twijfelt of je goed stookt, kijk dan naar je schoorsteen. 
Witte of bijna onzichtbare rook betekent dat je goed bezig 
bent. Is de rook donker, dan ben je dus verkeerd bezig. Veel 
roetafzetting op of boven het toestel is geen goed teken. 

Meer tips over houtverbranding vind je terug op  
www.stookslim.be.

 Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

Uit een recente studie van VITO over de luchtkwaliteit in Hoogstraten en Wuustwezel 
blijkt dat houtverbranding één van de oorzaken is van de luchtverontreiniging. 

Dit komt vooral door houtverbranding en met name het fijn stof dat dit veroorzaakt. 
Het is dan ook belangrijk om deze winter je houtstoof, -kachel of open haard correct 
te stoken. Zorg dat je gezond en veilig kan genieten. Onderstaande tips helpen je op 

weg om jezelf lekker warm te houden en aan de luchtkwaliteit te denken.

WUUST-001_W_dec_V2.indd   12WUUST-001_W_dec_V2.indd   12 24/11/2020   14:5224/11/2020   14:52



DECEMBER 2020 | W-TJE

LEVEN  13

Afvalinzameling  
voortaan op woensdag
Vanaf 1 januari zullen er in onze gemeente geen verschillende zones meer zijn voor de huis-aan-
huisinzameling van afval. In heel onze gemeente zal dan op dezelfde dag het huisvuil, pmd en gft 
worden opgehaald, namelijk op woensdag. In de oneven weken zal er gft en huisvuil worden 
opgehaald en in de even weken pmd.

BEDELING OPHAALKALENDER 2021
In december valt de nieuwe ophaalkalender voor 2021 in je 
bus. Hou hem goed bij en hang hem op een goed zichtbare 
plaats zodat je altijd weet wanneer je wat moet buiten 
zetten. 

TIP: Wil je jezelf het nog een beetje gemakkelijker maken, 
download dan de ‘Recycle’ app op je smartphone. Deze 
meldt je een dag op voorhand wat er wordt opgehaald.

INVOERING NIEUWE BLAUWE ZAK
De blauwe pmd-zak werd meer dan 20 jaar geleden 
ingevoerd in België. Met succes, want nergens worden meer 
verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. 
Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Want door goed 
te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw 
inzetten als grondstof. Zo besparen we energie én stoten we 
minder CO2 uit.

Verpakkingen zijn op twintig jaar tijd enorm veranderd. 
Bovendien kunnen we dankzij nieuwe technologische 
ontwikkelingen vandaag al veel meer plastic verpakkingen 
recycleren dan vroeger. Daarom wordt stap voor stap een 
nieuwe blauwe zak ingevoerd. De Vlaamse afvalmaatschappij 
OVAM heeft berekend dat hierdoor 45 000 tot 50 000 ton 

plastic per jaar kan worden gerecycleerd.
NIEUWE SORTEERREGELS VANAF 1 MAART
De komende maanden wordt de invoering van de nieuwe 
blauwe zak voorbereid. Op die manier krijgen gemeenten, 
intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra 
en recyclagebedrijven de tijd om zich aan te passen.  
Vanaf 1 maart volgend jaar worden de nieuwe 
sorteerregels effectief ingevoerd. 
We vertellen je er de komende 
maanden nog véél meer over.

Tot die tijd gelden dus de 
huidige sorteerregels - je 
kan ze nalezen op 
www.igean.be/
sorteerregels. 
De huidige pmd-zakken 
mag je overigens na maart 
2021 nog gebruiken. 

TIPS OM HET VAST- 
VRIEZEN VAN GFT TE VOORKOMEN

Bij aanhoudende vriestemperaturen kan het GFT-
afval aan de wanden of de bodem van de container 
vastvriezen, zodat deze niet of maar gedeeltelijk 
geledigd kunnen worden.

Volgende tips kunnen helpen om het vastvriezen 
van je gft te voorkomen:
1. wikkel je gft in papier of steek het in broodzakken.
2. zet de container op een beschutte plaats.
3. maak het afval met een spade of riek nog wat los 
wanneer je de container buiten plaatst.

Let op: Composteerbare plastieken zakken of 
verpakkingen mag je niet bij het gft sorteren. Deze 
kunnen niet gecomposteerd worden in de installatie 
van IGEAN.

 Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 
duurzaam@wuustwezel.be
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 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be

De mammobiel komt weer naar Wuustwezel 
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij 
vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken zijn nog 
onbekend. Maar als borstkanker in een vroeg 
stadium ontdekt wordt, bestaat er een aanzienlijk 
hogere kans op genezing en kan bovendien vaak 
gewerkt worden met een borstsparende operatie. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een 
bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie 
toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. 
Zo’n bevolkingsonderzoek gebeurt in onze regio in de 
mammobiel. Deze mammobiel staat van 22 januari tot 
en met 16 februari op het plein Achter d’Hoven naast 
dienstencentrum Ter Wezel. 

PERSOONLIJKE UITNODIGING
Alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar krijgen een persoonlijke 
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing 
verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 
Alleen vrouwen die al in behandeling zijn voor borstkanker 
worden niet uitgenodigd en dit tot 10 jaar na de diagnose. 
Vrouwen die minder dan 2 jaar geleden een mammografie 
lieten nemen bij een erkend radioloog of in een ziekenhuis, 

krijgen een uitnodiging om terug bij deze radioloog of 
ziekenhuis een mammografie te laten nemen. Ze kunnen 
echter vragen om voortaan door de mammobiel uitgenodigd 
te worden.

Op je uitnodigingsbrief staan een datum en een uur 
vermeld. Als dat tijdstip niet uitkomt, kan je gratis bellen 
naar het nummer 0800 60 160 om een nieuwe afspraak te 
maken. 

WAT MET CORONA? 
• hou je aan de uren van je afspraak: kom niet te vroeg 

maar ook niet te laat 
• draag zeker een mondmasker, zonder mondmasker 

mag je niet binnen 
• wacht buiten tot je binnengeroepen wordt, houd 

afstand tot eventuele andere wachtenden 
• ontsmet je handen bij het binnenkomen 
• als je je niet lekker voelt, koorts hebt, hoest of een 

loopneus hebt, kom je niet.
• indien de corona-maatregelen het eind januari en 

begin februari niet toelaten, komt de mammobiel op 
een ander moment terug.

HIER VIND JE DE ANDERE 
AED-TOESTELLEN: 

Wuustwezel Centrum: 
• aan de bibliotheek in de 

Dorpsstraat
• aan het dienstencentrum  

Ter Wezel
• aan de sporthal in de  

Slijkstraat 
Loenhout:  
• aan dienstencentrum Wijkhuis
• aan sportpark De Dorens  

in de Brechtseweg
• aan de sportschuur in de 

Visserij
Gooreind:  
• aan het Schoolhuis in  

de Theo Verellenlaan
• aan sporthal Koch 
Sterbos:  
• aan het Wijkhuis in 

Moleneind.

Wuustwezel is hartveilige gemeente
Als iemand onverwacht een hartstilstand krijgt, verhoogt het zijn 
levenskansen enorm wanneer er iemand in de buurt is die kan reanimeren 
en als er een defibrillatie-toestel in de buurt is. Het lokaal bestuur van 
Wuustwezel heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er in elke woonkern 
minstens één toestel staat. 

Eind oktober werd een bijkomende elektronische defibrillator (AED) geplaatst 
in de woonkern van Braken, aan de kapel. 

Zodra het op een veilige manier kan, organiseren we opnieuw cursussen 
reanimeren met een AED-toestel, waarvan één speciaal voor de inwoners van 
Braken. We zullen dat tijdig bekendmaken. 
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 Euro-children (kandidaat gastgezinnen) - 0495 67 82 37 - info@euro-children.be

Kraamzorg meer dan ooit nodig

20 kinderen zoeken 
vakantieadres in Vlaanderen 
Elk jaar brengt Euro-Children kinderen uit probleem-
gebieden in Europa naar Vlaanderen voor een vakantie 
bij gastgezinnen. De organisatie zoekt 20 nieuwe gast-
gezinnen voor een groep jongens en meisjes tussen 8 en 
12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen komen. 
Ze komen allemaal uit het zuidoosten van Wit-Rusland, 
ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl dateert van april 
1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Miljoenen mensen 

werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis en 
daarvan zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen 
radioactiviteit heeft voor velen geleid tot kanker.

BOOST VOOR DE GEZONDHEID
Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. 
Daarnaast zijn ook de eenzijdige voeding en de vervuilde 
omgeving oorzaak van een zwakke gezondheid. Een vakantie 
in ons land - zelfs al is het maar voor enkele weken - betekent 
een enorme boost voor hun gezondheid. Kijk voor meer 
informatie op de website www.euro-children.be.

Als je net bent bevallen, thuis of in het ziekenhuis, onder-
steunt Ferm Kraamhulp jou en je gezin met gespecialiseerde 
kraamzorg. De kraamhulp zorgt voor de baby, mama en de 
rest van het gezin. Zo kunnen jullie rustig wennen aan de 
nieuwe situatie, terwijl alles verder op rolletjes loopt.

In coronatijd is kraamzorg aan huis meer dan ooit essentieel. 
Het ziekenhuisverblijf na bevalling is zeer kort en de hulp van 
familie valt door de afstandsregels weg.

WAT DOET KRAAMHULP?
De kraamhulp volgt de ontwikkeling van de baby en het her-
stel van de mama op. De kraamhulp weet alles over de juiste 
temperatuur van het badje of de verzorging van het naveltje 
en geeft tips voor het verluieren. De kraamhulp ondersteunt 
borstvoeding of helpt met andere voeding van de baby en 
zorgt ook voor gezonde kraamkost. Rust jij maar uit. Straks is 
er nog tijd om bezoek te ontvangen in een opgeruimd huis, 
met een vers gebakken cake erbij.

HOE WERKT HET?
Als je in verwachting bent vraag je kraamzorg aan  
(liefst voor de zesde maand van de zwangerschap). 
1. De verantwoordelijke komt langs voor een gesprekje en 
beantwoordt al je vragen.
2. Na de bevalling meld je het goede nieuws en regelt Ferm de 
meest gepaste hulp.
3. Ding dong! Jouw kraamverzorgende staat voor de deur. 
Geniet van je kraamtijd.

WAT KOST HET?
Het uurtarief wordt berekend op basis van je gezamenlijk 
inkomen. Een gezin met een beperkt inkomen betaalt 
ongeveer 3 euro per uur. Het kost nooit meer dan 9 euro per 
uur. Sommige mutualiteiten en verzekeringen voorzien een 
tussenkomst. 

 www.samenferm.be/kraamzorg - 0800 112 05 (gratis)
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Zorg voor Licht
Sinds de aankondiging van de nieuwe lockdown begin 
november, steekt Vlaanderen massaal het licht aan.

Als teken van hoop en verbondenheid, met de tienduizenden 
zorgverleners die zich uit de naad werken en met iedereen die het nodig 
heeft. Ook het lokaal bestuur van Wuustwezel steunt dit initiatief en 
wacht niet tot Sinterklaas voorbij is om de feestverlichting te ontsteken. 
De feestverlichting zal ook dit jaar blijven hangen tot half januari.

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

Warme Wezelse 
Wandelbabbel 

Het is bewezen dat bewegen in open lucht bevorderlijk is voor je 
gevoel van welbevinden. Het goede nieuws is, dat dit heel laagdrem-
pelig en goedkoop is en dat bijna iedereen kan wandelen of fietsen.

Dus voel je je wat down omdat je je vrienden al zo lang niet meer in levende lijve 
gezien hebt, of wordt je suf door de hele dag naar een scherm te staren, maak dan 
een warme wandelbabbel.

ENKELE SUGGESTIES
• Spreek af met een vriend of vriendin - hou afstand en zet je mondmasker op 

waar dat moet - en ga samen op pad. Zelfs op anderhalve meter kan je hel 
fijne gesprekken voeren. Op www.wuustwezel.be vind je bij toerisme heel 
wat inspiratie voor leuke wandelingen vlak bij huis.  

• Heb je niet zo direct iemand om mee te wandelen? Of ben je niet zo goed 
te been en heb je wat hulp nodig bij het wandelen? Bel of mail dan naar 
Wuustwezel Helpt of neem contact op met je dienstencentrum.  

Tot slot: zorg dat je goed zichtbaar bent bij regen of in het donker en draag een 
fluovestje of een lampje.

Bruisende 
buurten worden 

warme wijken
Buurtfeesten, straatbarbecues, 
buurtplekjes, kerstdrinks, speel-
straten, burendag, ... Wuustwezel-
se buurten bruisen! Nu jammer 
genoeg wat minder, maar wat denk 
je ervan om je bruisende buurt om 
te toveren naar een warme wijk? 

In een warme wijk is het warm 
wonen. Versier je huis met lichtjes, 
hang een mooie spreuk aan je 
raam, teken iets op je oprit, ... 
laat vooral je buren weten dat je 
er bent! In een warme wijk wonen 
wellicht ook ouderen, alleen- 
staanden, mensen die zich 
eenzaam voelen. Laat hen weten 
dat je er wil zijn voor hen.

Op www.wuustwezel.be/ 
warmewijken vind je een aantal 
warme kaartjes. Maak er gebruik 
van en geef elkaar de warmte die 
we nodig hebben. 

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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Op de allerlaatste dag van het jaar wordt het 
overal in Wuustwezel normaal lekker druk 
en gezellig. Alle kinderen gaan in hun buurt 
van deur tot deur met een echte zingzak om 
hun nieuwjaarswensen al zingend over te 
brengen aan iedereen. De zingzak wordt 
gevuld met lekkers en onderweg worden de 
zangertjes ook nog eens getrakteerd door de 
jeugdverenigingen. Zij bewaken de zebrapaden 
en zorgen samen voor een veilig verloop en 
een extra gezellige sfeer in de straten. Een 
geweldige traditie! 

Het zou de laatste dag van 2020 niet zijn, als ook die 
31ste december er dit jaar niet wat anders zou uitzien. 
Dit jaar is het niet de bedoeling om met z’n allen op 
straat te komen en bij verschillende huizen aan te bellen 
om een liedje te ruilen voor iets lekkers. 
 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we Nieuwjaarke 
Zoete zomaar voorbij laten gaan! Ga gerust op pad 
met je eigen gezin met zelfgemaakte knutselwerkjes, 
tekeningen, nieuwjaarskaartjes … en steek die in de 
brievenbus bij je oma, je nonkel, je buur. Of zelfs bij 
iemand die je niet kent! Wie weet wat vind je daarna 
in je eigen brievenbus? 

JE KAN OOK JOUW PLEKJE VEROVEREN OP 
NIEUWJAARKE ZOETE TV!
Maak een leuk filmpje, een foto, tekening of kaartje 
met jouw nieuwjaarswensen en stuur alles voor 
30 december naar jeugd@wuustwezel.be of steek het 
in de brievenbus van het gemeentehuis. Je mag zingen, 
dansen, tekenen, voorlezen … en zet er zeker je naam, 
leeftijd en adres op. 

Maak er iets moois van zodat we 2021 warm 
kunnen inzetten en kijk op 31 december zeker 
naar Nieuwjaarke Zoete TV via de link op 
www.wuustwezel.be/2021 

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

Nieuwjaarke 
Zoete TV
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Op oudejaarsavond mag er geen 
vuurwerk worden afgestoken in 
de provincie Antwerpen.

Het is wel wat ... Na alle beperkingen 
die corona met zich meebracht, mag 
je nu ook geen vuurwerk afsteken met 
oudjaar. Vorig jaar kon je nog naar 
een georganiseerd spektakelvuurwerk 
te gaan, maar ook dat is dit jaar niet 
mogelijk.

VUURWERK IS GEEN GOED IDEE
Corona vraagt nog altijd veel van ons. 
Van jou, van mij, van iedereen. Op het 
moment dat we dit schrijven, ziet het 
er naar uit dat we de eindejaarsfeesten 
binnen onze kleine bubbel moeten 
vieren. Veel mensen willen er toch 
iets ‘feestelijks’ van maken, door 
bijvoorbeeld vuurwerk af te steken. 
We zullen hier niet uitgebreid 
herhalen dat vuurwerk verboden, 
levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, 

super-ongezond, duur en belastend 
voor dieren en hulpdiensten is. Je 
hebt in 2020 waarschijnlijk al genoeg 
goedbedoelde vingertjes gezien …

IK KNAL ZONDER VUURWERK
Maar natuurlijk kan jij ook knallen 
(= feesten) zónder vuurwerk. Gebruik 
de hashtag #ikknalzondervuurwerk 
als je feestelijke selfies post. Of zet 
het profielkader over je profielfoto op 
sociale media.

Meer info vind je op 
www.ikknalzondervuurwerk.be en op 
de gelijknamige sociale mediakanalen.

Wij wensen je veilige en gezonde 
feestdagen. Hou vol en alvast een 
heel gelukkig, gezond & veilig 2021 
toegewenst.

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

Verhalen 
over de oorlog
Heb je in de familiearchieven wat 
informatie of een foto gevonden over 
de eerste of tweede wereldoorlog? 
Wellicht ben je dan nieuwsgierig naar 
de verhalen rond je vondst. Dan kan de 
Nationale Strijdersbond (NSB) je helpen 
om je familieverhaal aan te vullen. 

De NSB is in heel België actief en 
herdenkt de mensen uit de beide 
wereldoorlogen. Strijders die misschien 
in ‘’t verzet actief waren, weggevoerd 
werden, gevangen zaten of gesneuveld 
zijn. Er wordt aan hen gedacht tijdens 
de verschillende plechtigheden.

GESCHIEDENIS DOORVERTELLEN
De vereniging heeft toegang tot 
verschillende informatie-bronnen, 
waardoor jouw familieverhaal aangevuld 
kan worden. Jij bent diegene die de 
geschiedenis kan doorvertellen, nu de 
oudstrijders stilaan verdwijnen. Dat 
betekent dat je de toekomst bent om het 
verleden levendig te houden.
De Wuustwezelse afdeling is benieuwd 
naar de kleine of grote verhalen die 
jij meebrengt. Je bent er ook welkom 
met een algemene belangstelling voor 
geschiedenis en meer bepaald voor wat 
er in Wuustwezel is gebeurd.

 NSB Wuustwezel 
johannes.koyen@telenet.be

Nieuwjaarsdrink
2020, wat een jaar. Voor de meesten onder ons toch eentje om 
snel te vergeten. Reikhalzend kijken we uit naar 2021. Een jaar 
waarin we hopelijk weer meer onbezonnen kunnen genieten 
van elkaars gezelschap, een klein feestje, een lekker diner, een 
dikke knuffel enzovoort. 

2021 inzetten doen we ook niet zoals gewoon-
lijk. Met duizenden Wuustwezelnaars samen 
het glas heffen op de gezellige Nieuwjaarsdrink 
zit er voorlopig nog niet in. Het zal stilletjes zijn 
aan het Gemeentepark op 2 januari 2021, maar 
dat wil niet zeggen dat er niet gefeest kan 
worden in de Wuustwezelse huiskamers! 

We plannen een online evenement voor jong, 
oud en alles daar tussenin op zaterdag 
2 januari 2021. 
• Om 11 uur staat er een heuse kinderdisco op het programma. Schud de 

beentjes los en bouw samen met Dansbaar een feestje! 
• Om 14 uur treedt de enige echte Dennie Damaro op. Een optreden dat je 

gratis en voor niks kan meevolgen vanuit je zetel. Ambiance verzekerd! 
• Om 19 uur zal er trommelgeroffel weerklinken. De 3 hoofdprijzen van de 

eindejaarsactie worden getrokken. Wie kaapt dit jaar de hoofdprijs van 
maar liefst 2500 euro weg? 

• Om 20 uur zorgt Wuustwezels talent voor sfeer in alle huiskamers. 
Een live optreden dat de moeite waard is, maar we laten je graag nog 
even in spanning ... 

Ook onze burgemeester wil graag zijn wensen aan je overbrengen tijdens 
een hartverwarmende speech.
Een hele dag online feest bij je thuis in één muisklik:
www.wuustwezel.be/2021. Hopelijk ben je erbij! 

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

Knal zonder vuurwerk
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JANUARI 2020 | W-TJE

DECEMBER 2020 | W-TJE

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 12 - secretariaat@wuustwezel.be
Als je de burgemeester of een van de schepenen wil spreken,  
kan je een afspraak maken via het secretariaat.

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

Containerparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken verspreid 
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 13.00u tot 15.00u.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9.00u tot 12.00u 
en van 13.00u tot 15.30u.
Door de coronacrisis zijn er momenteel geen zitdagen mogelijk. 

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

NUTTIGE ADRESSEN  19

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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

SEPTEMBER 2019 | W-TJE

NUTTIGE ADRESSEN  19

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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We moeten wat voorzichtiger 
zijn met onze knuffels tijdens 
de feestdagen.

Maak ze de moeite waard.
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