
W-tje
Maandelijks infomagazine

Lokaal bestuur Wuustwezel
Jaargang 44

MAART 2020

Bewegen 
op verwijzing 

Lokaal bestuur 
Wuustwezel werft aan

Jeugdboekenmaand 
in de bib



Wat

doet

kunst ?

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.

1–31 maart 2020 
Ee

n 
in

it
ia

tie
f v

an
 Ie

de
re

en
 L

ee
st

. I
ed

er
ee

n 
Le

es
t w

or
dt

 g
es

ub
si

di
ee

rd
 d

oo
r h

et
 V

la
am

s F
on

ds
 v

oo
r d

e 
Le

tt
er

en
 e

n 
st

aa
t o

nd
er

 d
e 

H
og

e 
Be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
H

ar
e 

M
aj

es
te

it 
de

 K
on

in
gi

n.
 —

 V
.U

. S
yl

vi
e 

D
ha

en
e,

 F
ra

nk
rij

kl
ei

 13
0/

4,
 2

00
0 

A
nt

w
er

p
en

 —
 il

lu
st

ra
tie

 Is
ab

el
le

 V
an

de
na

b
ee

le
 —

 v
or

m
 K

ris
 D

em
ey

Doe je boodschappen van de 
eerste zaterdag van mei tot 30 
juni te voet of met de fi ets en 
win leuke prijzen!

Wij doen mee met

Naar

de 

GERINKEL

WINKEL
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DIENSTENCENTRUM 
WIJKHUIS

Er valt heel wat te beleven in onze 
dienstencentra. Dit tonen we je graag 
tijdens de opendeurweek van maandag 
30 maart tot en met vrijdag 3 april.

Spring die week eens binnen in 
dienstencentrum Wijkhuis. Zo krijg je een 
beter beeld van een dienstencentrum 
en van alle activiteiten die er plaats 
vinden. De deelname aan activiteiten is 
steeds vrijblijvend.

Meer info op p. 99

Over de cover

Sterbos viert ieder 
jaar zijn patroon-
heilige Sint- An-
tonius met een 
gebedsviering, 
een wijding van de 
dieren en een ver-
koop per opbod 
van vleeswaren. 
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De Kindertest

Mare en Chiel waren mijn twee bevallige assistenten 
om eind augustus vorig jaar het officiële lint voor de 
nieuwe school in Loenhout door te knippen. Blinkend 
van trots gingen ze mee op de foto en waren zij de 
allereerste twee kinderen om het nieuwe Blokje binnen 
te stappen.

Zij zijn de toekomst. 
Het is door hun bril dat we de gemeente moeten 
bekijken en ons voorbereiden op die, op hun toekomst. 

Wegenwerken moeten bijvoorbeeld uiteraard rekening 
houden met de bezorgdheden van de inwoners van 
vandaag maar nog meer moeten ze inspelen op de 
noden van kinderen en dus de toekomst. 

Een kruispunt heraanleggen is bijvoorbeeld ergerlijk 
voor de weggebruikers vandaag maar brengt 
verbetering voor de gebruikers van morgen. 

Straatbomen planten doet soms bij volwassenen de 
wenkbrauwen fronsen maar levert applaus op van 
de kinderen. 

Ook wanneer ik een keer zeur over bv wegenwerken 
of een trage auto voor me dan zijn het m’n kinderen die 
rede brengen. Dat het toch niet zó erg is, dat het snel 
voorbij zal zijn, dat er nu eenmaal regels zijn … 
Ze vormen mijn persoonlijke ‘kindertest’. 

Dus ja, wij kiezen voor de toekomst en nemen de 
tijdelijke overlast er dan maar bij. 

Doe hem maar eens, de kindertest, als het niet 
helemaal loopt zoals jij het wilt. De wereld om je heen 
kan er enkel vrolijker op worden ;)
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Weetjes

Het Conformiteits- 
attest
Wanneer je eigenaar 
bent van een huurwoning, 
moet je ervoor zorgen dat 
deze voldoet aan de Vlaamse 
normen op gebied van veiligheid, 
gezondheid en woningkwaliteit. 
Het conformiteitsattest (CA) is een 
garantie dat de huurwoning, op het 
moment van het onderzoek ter plaatse, 
voldoet aan de minimale normen inzake 
veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Een 
conformiteitsattest wordt verplicht voor 
alle huurwoningen! De verhuurder kan een 
conformiteitsattest aanvragen voor elke 
huurwoning. Je kan hiervoor terecht bij het 
gemeentelijk woonloket of je kan deze digitaal 
aanvragen via www.igean.be/conformiteitsattest

  Woonloket – 03690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be

Storm maart 2019 erkend als algemene ramp
De storm en rukwinden die Wuustwezel teisterden in maart 2019, 
zijn door de overheid erkend als algemene ramp. Dat werd gepu-
bliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019. Wie 
schade heeft opgelopen door de hevige storm en rukwinden 
tussen 9 en 15 maart 2019, komt dus eventueel in aanmer-
king voor een financiële tegemoetkoming van het Vlaamse 
Rampenfonds. Wil je een aanvraag tot financiële tege-
moetkoming indienen? Dan doe je dat vóór dinsdag 31 
maart 2020. Je vindt alle informatie en voorwaarden 
op de website van het Vlaams Rampenfonds.

  Vlaams Rampenfonds – 02 553 50 10 
rampenfonds@vlaanderen.be

Burgerbevraging 
Gemeente- en Stadsmonitor
Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) organi-
seert tussen eind maart en eind juni een bevraging 
in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. In elke 
gemeente krijgt een groep inwoners tussen 17 en 
85 jaar een brief. De eerste brief zal in de bus 
vallen op woensdag 25 maart. Een laatste 
herinnering staat gepland voor midden juni 
2020. ABB peilt in deze bevraging naar 
het gedrag, de participatie en de tevre-
denheid van de inwoners over lokale 
beleidsthema’s. ABB zal de resultaten 
van deze bevraging in de nieuwe 
Gemeente- & Stadsmonitor gratis 
ter beschikking stellen.

  www.gemeente-en 
-stadsmonitor.vlaanderen.be

Viering 
65-jarigen

65 jaar is één van die 
scharniermomenten in een 
mensenleven. Je gaat mis-

schien met pensioen, je springt 
wat vaker in voor de kleinkinde-

ren, gaat op zoek naar een nieuwe 
hobby … Grote veranderingen die 

zeker gevierd mogen worden. Daarom 
nodigen lokaal bestuur Wuustwezel en 
de ouderenadviesraad jou en je part-

ner uit voor een gezellige en informatieve 
namiddag (van 13 tot 17 uur) op maandag 

16 maart 2020 in GC Kadans. Vergeet niet je 
aanwezigheid te bevestigen zodat we voldoen-

de hapjes en drankjes kunnen voorzien.

  De lokale dienstencentra – 03 667 61 58 -  
03 236 58 69

Receptie 
nieuwe inwoners

Ben je het afgelopen 
jaar in Wuustwezel komen 

wonen? Dan nodigen we je 
graag uit op een avond- 

receptie op maandag 16 maart 
om 19.30 uur in GC Kadans. 

Alle nieuwe inwoners ontvangen 
hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. Je kan er kennis maken met 
de verschillende gemeentelijke diensten, 

het reilen en zeilen in Wuustwezel 
of een babbeltje slaan met de 

raadsleden.

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

231
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!!
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Onthulling monument WO II
Op vrijdag 27 maart 2020 onthullen we het 
nieuwe grafmonument op de oorlogssite 
van het kerkhof in Wuustwezel-centrum. Op 
het nieuwe grafmonument staat de foto van 
tien Wuustwezelnaars die in 1944 en 1945 
gedeporteerd werden en het leven lieten in 
concentratie- en werkkampen.

HET VERZET IN WUUSTWEZEL
Wie waren die mannen van het verzet, die hun leven 
riskeerden om neergehaalde piloten te helpen en uit de 
handen van de Duitsers te houden?  

Vlnr: Gustaaf Van Geenhoven, 
Jan Herrijgers, Jaak Pockelé, 
Jaak Vermeiren, Petrus Van 
Herrewegen, Alphons Neels, 
Jozef Duerlo, Corneel Nous, 
Hendrik Schouteden en  
Jan Jochems.

Door verraad werd de ontsnappingsroute opgerold. Tussen 
27 en 31 mei 1944 werden de Wuustwezelse, Gooreindse 

en Loenhoutse leden opgepakt. 30 mei 1944 werd ook 
Jan Cools opgepakt. Jan Cools en dokter Leysen konden 
na heel veel ontbering en leed weerkeren toen de kampen 
werden bevrijd.

De groep van Wuustwezel en Hoogstraten werd naar 
Buchenwald gebracht, van daar uit ging het naar Dora. De 
verzetsstrijders werden vernederd door onmenselijke behan-
deling. In Dora viel de groep uiteen want er werden gevan-
genen getransporteerd naar Harzungen en Ellrich waar ze 
stierven van ontbering. Hun lichamen werden verbrand in 
de ovens van Dora.

ONTHULLING NIEUW GRAFMONUMENT
Als eerbetoon aan deze mensen onthullen we dit nieuwe 
grafmonument op vrijdag 27 maart 2020. De plechtigheid 
gaat door op het kerkhof van Wuustwezel - Centrum aan de 
Dorpstraat. Samenkomst tegenover de kerk op het plein van 
Achter d’ Hoven om 13.45u. Om 14.00u vertrekken de vaan-
dels in optocht naar de oorlogssite op het kerkhof.
Samen met het gemeentebestuur heten de NSB-afdelingen 
Gooreind - Wuustwezel - Loenhout jou welkom op deze 
herdenking in het teken van 75 jaar bevrijding van de Duitse 
concentratiekampen en ter nagedachtenis van de gedepor-
teerden uit onze gemeente. 

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

Wuustwezel schenkt 
meer aandacht aan droogzuigingen
 
Wanneer je gaat bouwen en er is een 
bronbemaling (droogzuiging) noodza-
kelijk, dan geldt hiervoor een mel-
dingsplicht of in sommige gevallen een 
vergunningsplicht. 
 
Vroeger moest je afzonderlijk én een ste-
denbouwkundige vergunning aanvragen 
voor het bouwen van je woning én een 
milieuvergunning/melding aanvragen 
voor de droogzuiging. Nu zal gevraagd 
worden om voor beide zaken één omge-
vingsvergunningsaanvraag in te dienen. 

Grondwater is een belangrijke pijler 
van het ecosysteem. Een bronbemaling 
verlaagt de grondwaterspiegel. Dat kan 
negatieve gevolgen hebben voor de ve-
getatie. Vijvers en plassen kunnen droog 
komen te staan, waardoor fauna en flora 
kunnen afsterven. Daarom zijn aan het 
lozen van bemalingswater een aantal 
wettelijke voorwaarden verbonden. 

De milieuwetgeving bepaalt dat niet-ver-
ontreinigd grondwater onttrokken bij 
een bemaling in eerste instantie zoveel 
mogelijk terug in de bodem moet worden 
ingebracht buiten de onttrekkingszone, 
in zoverre dit met toepassing van de 
beste beschikbare technieken mogelijk is. 
Het grondwater kan hierbij worden gere-
tourneerd via infiltratieputten, -bekkens 
of -grachten. Op die manier zal de lokale 
waterhuishouding de minste schade 
ondervinden van een bemaling. 

Indien met de best beschikbare technie-
ken infiltratie niet mogelijk is, kan het 
bemalingswater worden afgeleid naar 
het dichtstbijzijnde oppervlaktewater of 
regenwaterafvoerstelsel (RWA). Enkel als 
dit niet mogelijk blijkt (bv. wateroverlast 
voor derden, vernatting, beperkte capa-
citeit ontvangend oppervlaktewater, …), 
kan er worden geloosd op de openbare 
riolering (DWA).

Indien een hoger debiet dan 10 m³/uur 
wordt geloosd in de riolering (DWA) en 
deze is aangesloten op een rioolwater-
zuiveringsinstallatie, dan moet hiervoor 
ook de schriftelijke toelating worden 
aangevraagd bij Aquafin. Het gemeen-
tebestuur kan bijkomend steeds extra 
voorwaarden opleggen indien zij dit 
nodig acht.

  Dienst Omgeving – 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be 
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  Departement Omgeving – Team MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 
1000 Brussel - mer@vlaanderen.be

GEBOORTEN

01/01 Coker Emmanuel
01/01 Boden-Schelfthout Stan
04/01 Eulaers Hendrik
04/01 Van Hee Debruyne Jolie
04/01 Gültekin Mehmet
07/01 Delafortry Lauren
09/01 Nahooy Amelie
10/01 Casteleyn Lexi
13/01 Velghe Lex
14/01 Weygers Siebe
15/01 Moisincu Vlad-Ioan
16/01 Leenaerts Rosalie
18/01 Kemani Baturalpbey
20/01 Jibu Eva
22/01 Francken Juliette
27/01 Leonte Matei
27/01 Lenaerts Mats
27/01 Verheyen Axelle
29/01 Boënne Thibau
30/01 Aertsen  Frances
30/01 Mertens Anna

HUWELIJKEN
04/01  Van Aerde Kimberly & 

Van den Bempt Stig 
28/01  Ysewyn Karina &  

Joosen Herman   
31/01  Van Tichelen Sannie & 

Leys Mike   

OVERLIJDENS
01/01 Vermeeren Frans   
 (°18/03/1930)
06/01 van Geel Franciscus  
 (°2/03/1949)
08/01 Vermeiren Frans   
 (°21/12/1933)
10/01 Verhoeven Leonia   
 (°21/11/1930)
12/01 Milbouw Joanna   
 (°13/04/1926)
14/01 Verheyen Josephus  
 (°2/04/1940)
18/01 Michielsen Felix   
 (°24/10/1932)
19/01 Vervest Jozef   
 (°28/06/1925)
20/01 Herremans Cesarine  
 (°23/11/1926)
21/01 Schoenmaekers Jozef  
 (°15/06/1949)
22/01 Moisincu Vlad-Ioan  
 (°15/01/2020)
25/01 Breugelmans Maria  
 (°31/10/1933)
29/01 Goossens Marie   
 (°11/06/1932)

Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte 
Antwerpen  
 
Kennisgeving Milieueffectrapportage (MER)  
in openbaar onderzoek.

De provincie Antwerpen maakt 
een Beleidsplan Ruimte op voor 
haar grondgebied. Daarin geeft 
ze haar visie op de ruimte in de 
provincie zodat er in de toekomst 
voor iedereen ruimte is om te 
wonen, te werken en te leven. 
Om de mogelijke effecten van dit 
beleidsplan op mens en milieu 
in kaart te kunnen brengen, is 
een procedure voor een plan-
milieueffectrapportage opgestart. 
Een eerste stap daarin is de 
terinzagelegging van de volledig 
verklaarde kennisgeving.

INSPRAAKPROCEDURE 
VAN 3 FEBRUARI TOT EN MET 
2 APRIL 2020
In die kennisgeving vind je 
onder meer een beschrijving van 
het beleidsplan en een voorstel 
van de methode waarop de 
milieueffecten van het beleidsplan 
in het uiteindelijke plan-MER 
beschreven en bestudeerd zullen 
worden.

Vanuit jouw kennis van de 
omgeving kun je de milieueffecten 
aangeven die volgens jou extra 
onderzocht moeten worden 
en de manier waarop dat het 
best kan gebeuren. Bovendien 
kun je voorstellen formuleren 
voor mogelijke locatie- of 
inrichtingsalternatieven. Je wordt 
daarom van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan de 
inspraakprocedure.

De volledig verklaarde 
kennisgeving kan via volgende 
kanalen geraadpleegd worden:
• bij het Team Mer in Brussel 

op onderstaand adres en via 
haar website 
www.omgevingvlaanderen.be

• in het provinciehuis van 
Antwerpen (Koningin 
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) 
en via haar website 
www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte

• in elk gemeente- of stadhuis in 
de provincie Antwerpen en via 
hun respectieve websites.

Je moet jouw reactie binnen 
een wettelijke termijn van 60 
dagen (uiterlijk op 2 april 2020) 
bezorgen. 
 
Dit kan op één van de volgende 
manieren: 
• via e-mail aan 

mer@vlaanderen.be
• door afgifte tegen 

ontvangstbewijs aan uw 
gemeente- of stadsbestuur

• door afgifte tegen 
ontvangstbewijs aan het 
Team Mer in Brussel

• via een schrijven aan het 
Team Mer op het adres 
Departement Omgeving, 
Team Mer, Plan-MER voor 
Beleidsplan Ruimte van de 
provincie Antwerpen (PL0263), 
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 
1000 Brussel.
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Wuustwezel zkt
vakantiewerkers

VOOR DE MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER

STEL JE 
KANDIDAAT 
VOOR 18 MAART 
2020!

Voor het OCMW:
• 4 gezinshelp(st)ers in de thuiszorg (38u/week)
• 4 poetshulp in de thuiszorg (38u/week)
• 1 maatschappelijk werker (38u/week)
• 1 onthaalmedewerker (38u/week)
• 3 medewerkers dienstencentrum (38u/week)
• 1 poetsmedewerker dienstencentrum (19u/week)

Voor de gemeente:
• 2 medewerkers voor de dienst vrije tijd (38u/week)
•  4 medewerkers voor de dienst openbare werken 

(38u/week)

MEER WETEN?
Info en sollicitatiefiche via: 
wuustwezel.be/vacatures-bij-ocmw-en-gemeentebestuur

Voor elke functie gelden specifieke leeftijds- en studievoorwaar-
den. En moet je kunnen aantonen dat je nog over voldoende uren 
beschikt in je contingent, zodat je gedurende de volledige tewerkstel-
ling bij ons bestuur van de verminderde RSZ-bijdragen kan genieten.
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Lokaal bestuur 
Wuustwezel werft aan
ICT-DESKUNDIGE B1-B3

Voltijdse functie met contract van 
onbepaalde duur

Als ICT-deskundige werk je advi-
serend en beleidsondersteunend 
inzake het informaticabeleid en het 
e-government van het lokaal bestuur.  
Daarnaast sta je in voor het dagda-
gelijkse operationeel beheer van het 
computernetwerk en zorg je voor 
de begeleiding en opleiding van het 
personeel inzake informatica.

Profiel
Je bent hulpvaardig en vriendelijk en 
hebt de nodige vakkennis. Je bent in 
het bezit van rijbewijs B of bereid dit 
te behalen binnen de twee jaar na de 
indiensttreding. 
Je bent houder van een bachelordiplo-
ma, ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs in één van 
volgende studiegebieden: 
• Industriële wetenschappen, Infor-
matica;
• Economische en toegepaste econo-
mische wetenschappen, Handelsinge-
nieur in de beleidsinformatica;
• Wetenschappen, Informatica;

OF
Houder van een bachelordiploma, 
ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs en ten minste 
4 jaar relevante beroepservaring (aan 
te tonen met attesten).

Selectieprocedure
Inschrijven kan t.e.m. 8 april 2020, 
bekwaamheidsproeven gaan door op 
23 april 2020.

HOOFD MAATSCHAPPELIJK 
WERKER B4-B5 

Voltijdse functie met contract van 
onbepaalde duur

Als hoofd maatschappelijk werker 
leid je de sociale dienst. Je coördi-
neert het team van maatschappelijk 
werkers en stelt hen in staat om het 
recht op maatschappelijke dienst-
verlening optimaal te verzekeren aan 
cliënten. Je staat in voor de kwali-
teitsbewaking van dossierbegelei-
dingen en superviseert de toepassing 
van de wetgeving.

Vanuit je expertise geef je mee in-
houd aan het beleid, in samenspraak 
met de adjunct-algemeen directeur 
en de voorzitter van het Bijzonder 
Comité Sociale Dienst. 

Profiel 
Je bent een hulpvaardige en vriende-
lijke collega die beschikt over: 
OF het diploma van bachelor in het 
sociaal-agogisch werk met de titel 
van maatschappelijk assistent, of een 
daarmee gelijkgesteld diploma; 
OF het diploma van bachelor in soci-
ale gezondheidszorg of een daarmee 
gelijkgesteld diploma.
Je hebt min. 4 jaar relevante ervaring 
(bij voorkeur in de welzijnssector) en 
beschikt over een sterke dosis leiding-
gevende competenties. 

Selectieprocedure 
Inschrijven kan t.e.m. 31 maart 2020. 
Bekwaamheidsproeven (schriftelijk en 
mondeling) gaan door op een latere, 
nog te bepalen datum.

DIENSTHOOFD 
SCHOONMAAK B1-B3 

Voltijdse functie met contract van 
onbepaalde duur 

Als diensthoofd schoonmaak 
geef je leiding aan al het 
schoonmaakpersoneel van lokaal 
bestuur Wuustwezel. Je staat in voor 
de verdeling van de taken, de opmaak 
van de planning en de aankoop van 
alle schoonmaakmaterialen.

Profiel
Je bent hulpvaardig en vriendelijk en 
hebt de nodige vakkennis. Je beschikt 
over een bachelordiploma of een 
diploma van het hoger onderwijs van 
één cyclus of daarmee gelijkgesteld. Je 
bent houder van een rijbewijs B.

Selectieprocedure
Inschrijven kan t.e.m. 20 april 2020, 
bekwaamheidsproeven gaan door op 
4 en 11 mei 2020 om 18.15 uur.

BEN JE ENTHOUSIAST VOOR 
ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES?
Solliciteer dan door de volgende items 
te bezorgen aan de personeelsdienst, 
Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel:

• je motivatiebrief
• je CV (Curriculum vitae)
• het standaard sollicitatieformulier 
• een uittreksel uit het strafregister 

(bij de dienst burgerzaken van je 
gemeente)

• een kopie van het gevraagde 
rijbewijs

• een kopie van het gevraagde 
diploma en desgevallend 
tewerkstellingsattesten (voor ICT).

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

MEER WETEN?
Er wordt een wervingsreserve aangelegd. Overname van alle relevante 
anciënniteit is mogelijk! Je ontvangt maaltijdcheques, fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering en verzekering tweede pensioenpijler.

De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen, examen-
programma’s en sollicitatieformulier zijn te bekomen bij de personeels-
dienst en vind je ook op www.wuustwezel.be bij vacatures.
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Dienstencentrum 
Wijkhuis
OPENDEUR VAN 30 MAART TOT EN MET 3 APRIL

Er valt heel wat te beleven 
in onze dienstencentra. Dit 
tonen we graag tijdens de 
opendeurweek van maandag 
30 maart tot en met vrijdag 
3 april. 

Spring die week eens binnen in dien-
stencentrum Wijkhuis. Zo krijg je een 
beter beeld van een dienstencentrum 
en van alle activiteiten die er plaats 
vinden. De deelname aan activiteiten 
is steeds vrijblijvend. 

Het zijn geen echte lessen en je komt 
wanneer het jou past. Bovendien zijn 
al deze activiteiten gratis, enkel voor 
het biljart betaal je € 3 per middag. Er 
is voor ieder wat wils! En ondertussen 
kun je genieten van een drankje en 
een gezellige babbel.

Hierbij een overzicht van de activitei-
ten die we graag in de kijker plaatsen. 
De kunstwerken van onze schilders 
worden de hele week tentoongesteld 
en op dinsdagochtend kan je hen aan 
het werk zien.

MAANDAG 30 MAART 
Vrij kaarten (namiddag)

DINSDAG 31 MAART
Recreatief Schilderen en Tekenen 
(voormiddag)
Biljart (namiddag)
Rummikub (namiddag)
3D-kaartjes naaien (namiddag)

WOENSDAG 1 APRIL
Schaken (namiddag) 
Petanque i.s.m. OKRA (namiddag)

DONDERDAG 2 APRIL 
Hobby (namiddag)
Petanque i.s.m. Club 51 (namiddag)

VRIJDAG 3 APRIL
Gezelschapsspelletjes (namiddag)

Uiteraard ben je steeds welkom 
om, los van de hierboven vermelde 
activiteiten, langs te komen voor een 
drankje of om met jouw eigen groepje 
gebruik te maken van één van onze 
spelletjes (Uno, Scrabble, Rummikub, 
Triominos, kaarten, schaken …).
Heel graag tot binnenkort!

  Dienstencentrum Wijkhuis – 03 236 58 69 - dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be

OPENDEURDAG IN WW-CENTRUM

De handelaars van Wuustwezel-centrum slaan de handen in 
elkaar en organiseren in het weekend van 21 en 22 maart 2020 
een opendeurweekend. Koop je dan iets bij een deelnemende 
handelaar en doe je mee aan de wedstrijd dan maak je kans 
op mooie prijzen, waaronder een hoofdprijs van € 300 in 
gemeentelijke waardebonnen. 

Deelnemende handelaars herken je ter plaatse aan 
een opvallende sticker of beachvlag.

 Dienst lokale economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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  Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

  Centrum voor Kankeronderzoek – 0800 60160 - info@bevolkingsonderzoek.be

MEER WETEN OVER HET 
BEVOLKINGSONDERZOEK?

Op https://dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be/ 
vind je meer info over het 
bevolkingsonderzoek.

Je kan bellen naar het gratis 
nummer 0800 60160, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur en 
van 13 tot 16 uur.

Bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker
Vroegtijdige opsporing biedt de beste 
bescherming tegen dikkedarmkanker. 
Doe daarom van je 50ste tot en met je 
74ste elke twee jaar de stoelgangtest. In 
onze gemeente liet 64% van de mannen 
en vrouwen van 53 tot en met 74 jaar 
zich preventief onderzoeken. Hiermee 
scoren we net iets lager dan het 
gemiddelde in onze provincie. 

ELKE TWEE JAAR GRATIS 
STOELGANGTEST
Een laboratorium onderzoekt of je 
stoelgangstaal bloedsporen bevat. 
Te veel bloed in de stoelgang kan 
wijzen op dikkedarmkanker of op 
poliepen, dit zijn de voorlopers van 
dikkedarmkanker. 
 
Dikkedarmkanker ontstaat heel 
langzaam. Bovendien kunnen poliepen 
worden opgespoord en verwijderd 

voordat er kankercellen worden 
gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker 
één van de ziekten die in aanmerking 
komen voor een bevolkingsonderzoek.

TIJDIG OPSPOREN IS BELANGRIJK 
Doordat de ziekte of het risico erop 
eerder worden vastgesteld, kunnen 
verwikkelingen of een (zwaardere) 
behandeling worden vermeden en is de 
kans op volledige genezing groter.

WANNEER ONTVANG JE EEN 
UITNODIGING?
Vanaf 50 jaar ontvang je een 
uitnodigingsbrief met een afnameset 
waarmee je kan deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek. Daarna krijg je 
om de twee jaar een nieuwe uitnodiging, 
ook al heb je de vorige keer niet 
meegedaan.

Herbruikbare 
luiers 

De laatste jaren neemt het 
gebruik van wasbare luiers 
toe. De moderne wasbare 
luiers lijken in niets meer 
op de katoenen doeken 
met veiligheidsspelden uit 
grootmoeders tijd. De nieuwste 
types zijn voorgevormde, 
dikwijls kleurige luiers met 
een optimaal draagcomfort en 
gebruiksgemak.

EEN MILIEUVRIENDELIJKE 
BOODSCHAP
Wist je dat elke baby voor meer 
dan 1 ton afval aan wegwerpluiers 
zorgt? Dat betekent dat in Vlaande-
ren jaarlijks zo’n 70.000 ton vuile 
wegwerpluiers moeten verbrand of 
gestort worden. Wegwerpluiers vergen 
veel grondstoffen bij de productie, en 
bovendien gaat die productie gepaard 
met emissies en energieverbruik. 
Bij de wasbare luier is vooral het 
water- en energieverbruik door het 
wassen de bepalende factor voor de 
milieubelasting. 

GOEDKOPER
De kosten zijn afhankelijk van het 
merk dat je kiest, het aantal luiers 
dat je aankoopt, hoeveel je wast, of 
je ze droogt aan de waslijn of in de 
droogautomaat… Als je de wasbare 
luier voor meer dan één kindje kunt 
gebruiken, dan zijn ze zelfs goedkoper 
dan de goedkopere wegwerpluiers. 
 
Als nieuwe ouder kun je nu via de 
gemeente ook een subsidie krijgen als 
je herbruikbare luiers koopt.



Doe je boodschappen van de 
eerste zaterdag van mei tot 30 
juni te voet of met de fi ets en 
win leuke prijzen!

Wij doen mee met

Naar

de 

GERINKEL

WINKEL
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STEMPEL VOOR

“Gerinkel naar de winkel”
Voor het derde jaar op rij organiseren we weer de 
campagne “Gerinkel naar de winkel”. Vorig jaar 
deden maar liefst 81 Wuustwezelse handelaars mee 
en ontvingen zij maar liefst ruim 18.000 fietsende 
of wandelende klanten. De campagne was een 
samenwerking met de gemeenten Essen, Kalmthout 
en Stabroek. 

HOE WERKT DE CAMPAGNE? 
Als inwoners ga je met de fiets of te voet naar de supermarkt, 
bakker, broodjeszaak, … en toon je je stempelkaart. De handelaar 
zal dan een stempel op je spaarkaart zetten. Als je spaarkaart vol 
is, kun je deze bij de handelaar achterlaten. De volle spaarkaarten 
worden verzameld op de gemeente en hieruit worden de winnaars 
van tal van leuke prijzen getrokken. 

OPROEP HANDELAARS
Ben jij winkelier, handelaar, horeca, middenstand, vrij beroep … en 
wil jij meewerken aan deze campagne? Schrijf je dan ten laatste op 
27 maart online in op www.wuustwezel.be/inschrijf-formulier-
gerinkel-naar-de-winkel. Je krijgt dan van ons een pakket met 
campagnemateriaal (poster, spaarkaarten …). We vragen alleen of 
je de poster zichtbaar ophangt, de spaarkaarten uitdeelt en 
stempels zet. 

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

Regiojobbeurs EEN RUIM AANBOD AAN VACATURES

Ben je op zoek naar (ander) werk? Dan hebben we goed nieuws voor jou. 
Op dinsdag 24 maart slaan de gemeentebesturen van Wuustwezel, Essen 
en Kalmthout en de VDAB de handen in elkaar voor de organisatie van een 
regionale jobbeurs.

WERKGELEGENHEID IN EIGEN REGIO
Ruim 60 standhouders tekenen present om hun va-
catures kenbaar te maken. Dat toont aan dat er in de 
ruime regio wel degelijk voldoende werkgelegenheid is. 
Als werkzoekende kan je er informatie inwinnen, je CV 
afgeven of een sollicitatiegesprek voeren. De VDAB is 
aanwezig om tips en tricks voor sollicitaties te geven.

AVONDBEURS
We kozen voor een avondbeurs. Zo wordt de jobbeurs 
toegankelijker voor mensen die al een job hebben en 
op zoek zijn naar iets anders. De deuren van sporthal 
Heuvelhal in Essen (Kapelstraat 7) openen om 18 uur 
en sluiten om 21 uur.

TIPS VOOR EEN SUCCESVOL BEZOEK
Neem verschillende exemplaren van je CV mee. Op 
de jobbeurs zelf kan je geen kopies maken. Neem de 
tijd om jezelf voor te stellen aan werkgevers die je 
interesseren. Stel zelf vragen en focus op wat jij kan 
betekenen. Laat je CV achter bij elk bedrijf waar je mee 
praat en zorg ervoor dat je zelf een businesskaartje 
meeneemt van iedereen met wie jij spreekt. Zo kan je 
deze persoon nadien telefonisch contacteren.

 Dienst lokale economie – 03 690 46 13 -  
economie@wuustwezel.be
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Praktisch
VOOR WIE? 
Voor mensen die de hele dag zitten of minder dan 30 minuten bewegen. 
HOE?  
Je huisarts verwijst je door.
PRIJS? 
€ 5 per kwartier, kansentarief € 1 per kwartier. 

  Sportpromotie Wuustwezel – 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be

Noortje

BEWEGEN op verwijzing
EEN NIEUWE COACH VOOR WUUSTWEZEL

Vind je het moeilijk om voldoende te bewegen? Zit je dagelijks uren aan een 
bureau gekluisterd? Kriebelt het om meer te bewegen maar weet je niet meteen 
hoe eraan te beginnen? Dan is de beweegcoach iets voor jou! Maak kennis met 
Noortje Aernouts.

Noortje, is het de bedoeling dat jouw cliënten ook 
zo sportief worden als jij? 
“Neen, helemaal niet. Mijn doel is mensen, die om 
allerlei redenen niet voldoende bewegen, te helpen 
om opnieuw beweging te zoeken. Ik ben geen sport-
coach of personal trainer. Ik probeer met motivatie, 
een duwtje in de rug of een helpende hand mee te 
werken aan een actiever dagelijks leven.”

Hoe komen mensen bij jou terecht? 
“Het traject start altijd bij de huisarts. Na een gesprek 
kan hij/ zij een voorschrift maken voor ‘bewegen op 
verwijzing’. Met dit voorschrift kunnen mensen bij 
mij terecht om een traject op te starten. Na een start-
gesprek maken we samen een beweegplan op voor 

de dagelijkse routine en gaan we eventueel op zoek 
naar mogelijke activiteiten. Na een aantal weken 
spreken we opnieuw af en bekijken we of het plan 
werkt. Eventueel schaven we het nog wat bij.”

Je hebt ongetwijfeld een aantal tips om ons meer te 
doen bewegen? 
“Je kan met kleine dingen al een groot verschil ma-
ken. Elke stap telt! Zo kan je bijvoorbeeld je auto net 
een beetje verder parkeren als je gaat werken of naar 
de winkel gaat. Ook kan je je kleine boodschappen 
een keer per week met de fiets doen in plaats van 
met de auto. Zet ook eens muziek op tijdens huis-
houdelijke taken, het zet je nog meer in beweging!”

Handige tips, maar goeie voornemens sneuvelen 
vaak heel snel. Hoe houd je het beweegplan vol? 
“Naar het einde van het traject probeer ik samen 
met de cliënten nieuwe actieve ‘gewoontes’ op 
te bouwen. Extra wandelingen, de auto verder 
parkeren, de trap nemen … Bij de start proberen we 
hier echt vaste tijdstippen op te plakken, zodat dit 
op termijn geen extra opdracht meer is, maar een 
deel van de dagplanning. Structuur is hierin heel 
belangrijk, ik raad deelnemers dan ook altijd aan om 
nieuwe plannen telkens op hetzelfde moment in de 
agenda te zetten.”

Wat voor effect heeft die extra beweging? 
“Mensen merken heel vaak na verloop van tijd dat 
ze positiever in het leven staan en dat dagelijkse 
taken vlotter gaan. Ik zeg vaak tegen deelnemers: de 
moeilijkste stap is de stap door de voordeur, daarna 
ben je vertrokken, en achteraf heb je een heerlijk vol-
daan en fit gevoel. De gezondheidseffecten worden 
op lange termijn ook duidelijk en ook dat motiveert 
deelnemers om het vol te houden. Vaak zien mensen 
zelf niet welke effecten de kleine bewegingsver-
anderingen al hebben.”
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Omnisport voor 
groot en klein in 
de paasvakantie
In de paasvakantie worden door de gemeentelijke 
sportdienst omnisportdagen georganiseerd voor 
zowel kinderen van de lagere school als voor 
kleuters. De sportdagen gaan telkens door van 
9 tot 16 uur. 

KRIEBELSPORTKAMP SPORTHAL LOENHOUT 

Wanneer? Maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april 
(niet op woensdag)
Voor wie? Voor kleuters (° 2014 - ° 2015) 
Waar? In de Sportschuur van Loenhout (Kerkblokstraat 16)

Op een speelse manier werken de kleuters rond verschil-
lende vaardigheden zoals bewegen, lopen, springen, glijden, 
klimmen, evenwicht ... Alsook allerlei spelen, sporten, 
parcours enzovoort. Dit alles wordt afgewisseld met leuke, 
creatieve en soms rustige uitdagingen zoals knutselen, 
groepsspelen, muziek ...
Op woensdag 8 april krijgen de kleutertjes even rust en 
wordt er geen kriebelsportdag georganiseerd. 

OMNISPORTKAMP SPORTHAL WUUSTWEZEL

Wanneer? Maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april
Voor wie? Lagere school 
Waar? Sporthal Wuustwezel (Slijkstraat 7)

Maandag 6 april: Omnisport met keuze uit voetbal- of 
turnnamiddag
Dinsdag 7 april: Werp-, schiet- en slagsporten 
Woensdag 8 april: Omnisport met uitstap naar bowling 
Donderdag 9 april: Omnisport met workshop skaten 
en freestyle voetbal. Voor de jongsten worden er leuke 
motorische leeropdrachten voorzien.
Vrijdag 10 april: Omnisport met keuze uit spelinstuif of 
vissen (Vissen? Fiets meenemen!).

OMNISPORTKAMP SPORTHAL LOENHOUT 

Wanneer? Dinsdag 14 t.e.m. vrijdag 17 april
Voor wie? Lagere school 
Waar? Sporthal Loenhout (Kerkblokstraat 16) 

Dinsdag 14 april: Avonturenmix 
Woensdag 15 april: Omnizwemmix  
(vergeet je zwemgerief niet)
Donderdag 16 april: OmniFIT & FUNmix 
Vrijdag 17 april: Balsportenmix

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Er is voor- en/of naopvang, ’s morgens vanaf 7.30 uur, 
’s avonds wordt de naopvang ten laatste afgesloten om 
18.00 uur. Bij inschrijving moet je vooraf doorgeven 
wanneer je voor- en/of naopvang nodig hebt!

Waar? Sportschuur Loenhout, Kerkblokstraat 16 of 
Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5, Wuustwezel 
Organisatie? Dienst vrije tijd, Gemeentehuis, 1e verdieping, 
03 690 46 79 of vrijetijd@wuustwezel.be 
Kostprijs? € 13/dag
Vanaf tweede kind uit hetzelfde gezin € 10/dag.
Houders van de vrijetijdspas krijgen een korting van 50% 
op deze tarieven. 
Inschrijven? Online via https://wuustwezel.ticketgang.eu

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

Sporteltoer voor 55 plussers
REGIONAAL BADMINTONTORNOOI BRECHT 

Het (regionaal) badmintontornooi van 
Neos Brecht is een pluimpje slaan op jouw 
spelniveau in aangenaam gezelschap. Speel 
vriendschappelijke potjes dubbelspel in een 
gezonde en recreatieve sfeer met en tegen 
sympathieke spelers. Bovendien krijg je een 
stempel op je sportelspaarkaart.

Wanneer? 26 maart 2020 
van 10.30u tot +/-16.30u
Waar? Sporthal de Ring, Brecht
Prijs? € 5 per persoon
Info en inschrijven? (per duo) 
Online naar guydemey@telenet.be

  Sportpromotie Wuustwezel – 03 690 46 29 -  
sportpromotie@wuustwezel.be
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 Bibliotheek Wuustwezel – 03 690 46 40 - bibliotheek@wuustwezel.be
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Jeugdboekenmaand 
in de bibliotheek

Van 1 tot 31 maart is er weer een 
nieuwe boekenmaand met als 
thema KUNST. In de bibliotheek 
gaan ook dit jaar verschillende 
activiteiten door. 

WUUSTWEZELSE SCHOLEN 
KOMEN NAAR DE BIB
Cil Nicolaï heeft voor de oudste 
kleuters van de Wuustwezelse 
scholen een kleuterspel in het 
thema uitgewerkt. Jeugdauteurs 
Kim Crabeels, Tom Schoonooghe 
en Vera Van Renthergem vertellen/
tekenen en lezen voor uit hun werk 
voor leerlingen uit de 1ste, 2de en 3de 
graad van de lagere scholen. 
Voor de versiering van de bibliotheek 
mogen we weer rekenen op de hulp 
van leerlingen van Berkenbeek 
Secundaire School.

EEN KUNSTZINNIG 
JEUGDBOEKENFEEST
Dit jaar vieren we ook een ‘kunst- 
zinnig jeugdboekenfeest’. Alle kleuters 
en kinderen mogen op zoektocht in de 
bibliotheek, kunnen buttons maken, 
het bibster-spel spelen en mogen hun 
creativiteit botvieren op een groot 
kunstwerk. Uiteraard zijn er ook pan-
nenkoeken. De (groot)ouders kunnen 
ondertussen terecht in het leescafé 
voor een tas koffie!

WAAR EN WANNEER?
• Loenhout 

11 maart van 14.00u tot 16.00u 
• Gooreind 

18 maart van 13.30u tot 16.30u 
• Wuustwezel 

25 maart van 13.30u tot 16.30u 
Alle kinderen van 0 tot … jaar 
zijn welkom!

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

Queeste
AVONTUREN VAN EEN DERTIGER MET CHRONISCHE VERMOEIDHEID

Eind januari lanceerde Iris Scheys 
haar eerste boek. Iris woont in 
Loenhout en wil met dit boek andere 
chronisch zieken inspireren en her-
kenning bieden. Daarnaast wil zij ook 
gezonde mensen een inkijkje geven in 
de leefwereld van mensen die niet in 
staat zijn om te iets te doen. De strijd 
is echt, net als de hoop ...

Je leidt een actief leven en alles loopt 
op rolletjes. Een bacterie gooit plots 
roet in het eten. Na een maandenlan-
ge behandeling lig je op de bank, je 
ziet er niet echt ziek uit, maar je kan 
werkelijk helemaal niets meer. Een 
bijna onoverwinnelijke energieloos-
heid heeft je lichaam en geest overge-
nomen. Zelfs de kleinste dingen zoals 
even thee zetten kosten je enorme 
veel moeite. Hoewel je het liefst niets 

zou willen doen, ga je net als Iris toch 
op zoek naar een diagnose van je 
ziekte én naar een oplossing.
Omdat het voor anderen vaak moeilijk 
te begrijpen is hoe iemand chro-
nisch vermoeid kan zijn, schreef Iris 
tijdens deze Queeste, een boek over 
haar ziekte en de lange weg naar een 
remedie voor haar allesbepalende 
energieloosheid en hypersensitiviteit. 
Het is één groot avontuur vol boeien-
de verhalen, overgoten met humor, 
verdriet en een gezonde dosis cynis-
me. Lukt het Iris om haar chronische 
vermoeidheid te overwinnen? Je leest 
het stap voor stap in haar getuigenis.

Het boek is te koop in de betere 
boekhandel en kan ook ontleend 
worden in de bib.
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Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

in Wuustwezel

VR 13/03 – 20.00U
STERBOSQUIZ
Quiz o.l.v. Guy Stoffelen. Max 6 
personen per ploeg. Deuren open 
om 19.30U. 

Sporthal Sterbos, Molenheide 1

 VBS Sterbos
 € 15 per ploeg
  administratie@vbssterbos.be 
03 669 72 17

ZA 14/03 – 17.00U

BENEFITS FOR COLOMBIA
Spaghetti avond met doorlopend 
Colombia café. Voor het goede 
doel. 

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Loenhout Zomert vzw
  lz.witte@hotmail.com

WO 11/03 – 14.00U
FEESTNAMIDDAG 
LOENHOUT
Kunstzinnig jeugdboekenfeest 
met pannenkoeken en leescafé. 

Bib Loenhout, Brechtseweg 29 (L)

 Bibliotheek Wuustwezel
 Gratis
  03 690 46 41 
bibliotheek@wuustwezel.be

VR 13/03 & ZA 14/03 – 20.00U
ZO 15/03 – 15.00U
AFTERPARTY CONCERT 
MET KAAS EN WIJN
Geniet van een heerlijke kaasschotel 
of koude schotel, samen met leuke, 
hedendaagse muziek. 

Chalet, Trefpunt 1 (W)

 K. H. De Jonge Scheuten
 € 10: enkel inkom € 12: kleine 
kaasschotel € 16: grote kaasschotel 
of koude schotel

  03 669 96 89 
reservaties@dejongescheuten.be

DO 05/03 – 13.30U
ZORGEN VOOR 
UW MORGEN
Vier workshops (5, 12, 19 en 26 
maart) die je voorbereiden op de 
derde levensfase. 

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Dienstencentra Wuustwezel 
en Loenhout

 € 80 voor vier workshops
  03 667 61 58 - 03 236 58 69

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

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 € 18
  0477 60 79 
www.curieus-wuustwezel.be

MA 09/03 – 20.00U
EERSTE HULP 
BIJ ONGEVALLEN
Hoe reageer je gepast bij een 
verkeersongeval? Hoe verwittig 
je de hulpdiensten en hoe dien 
je de eerste zorgen toe? Vooraf 
inschrijven is verplicht.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Rode Kruis Wuustwezel & dienst welzijn
 Gratis
  03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be

DI 10/03 – 19.00U
REANIMATIETECHNIEKEN
Leer reanimeren met gebruik 
van een AED-toestel. Vooraf 
inschrijven is verplicht.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 
(W)

 Rode Kruis Wuustwezel & dienst welzijn
 Gratis
  03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be

WO 11/03 – 09.00U
RUST IN JE HOOFD
Interactieve lezing/workshop 
met Nele Colle. Nele geeft je tips 
om opnieuw rust en overzicht 
te creëren in je mailbox, post, 
takenlijstjes en in je hoofd. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 35
  www.hetcocon.be

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

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 Gratis: KWB & Kind <16j 
€ 2: niet-lid

  0498 610 094 
kwbloenhout@hotmail.com

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

Feestzaal Lunike, Huffelplein 3 (L)

 Voetbal FC Landelijke Gilde Loenhout

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

GC ‘t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Amatogo
 € 10
  03 669 99 41

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

Kwikstaartlaan 15 (W)

 ‘t Kleipötsje
 € 60
 info@yokevliegen.be
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ZO 15/03 – 08.00U
FERM ONTBIJT
Geniet van een uitgebreid 
ontbijtbuffet of laat er één aan 
huis bezorgen. 

Kapel van Braken, Bredabaan 124 
(W)

 VBS ‘t Kantoor
  Ontbijtbuffet: € 16 (volw.) - € 8 (kind) 
Ontbijtmand: € 18 (volw.) - € 9 (kind)

  03 669 62 89 (enkel kantooruren) 
www.vbskantoor.be

ZO 15/03 – 14.00U
KORENDAG
Gezamenlijk optreden van de 
koren Cantate Domino Loenhout, 
Amusa Wuustwezel, Ste Cecilia 
Gooreind en De Koren van Braken. 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

  € 8
  03 669 78 55 
wimketeleer@hotmail.com

DI 17/03 – 19.30U
INFODAG 
STELLA MATUTINA
Kom kennis maken met het échte 
leven in Stella Matutina. Voor 
leerlingen van het zesde leerjaar 
en hun ouders. 

Stella Matutina, Kloosterstraat 7 
(W)

 Stella Matutina Instituut
  Gratis
  www.stella-matutina.be

DI 17/03 – 19.30U
QUINOA 
MEETS EIGEN KWEEK
Benefietavond ten voordele van 
Trias met aperitief en verrassende 
hapjes, afgewisseld met boeiende 
getuigenissen en een streepje 
muziek. 

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Prov. Bestuur Landelijke gilden 
Antwerpen

  € 20
  014 59 51 50 
antwerpen@landelijkegilde.be

WO 18/03 – 14.00U
VOORLEESUURTJE
Annick leest voor in de bibliotheek 
van Wuustwezel.

Bib, Dorpsstraat 64 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
  Gratis 
  03 690 46 41 
bibliotheek@wuustwezel.be

WO 18/03 – 13.30U
FEESTNAMIDDAG 
GOOREIND
Kunstzinnig jeugdboekenfeest met 
pannenkoeken en leescafé. 

Bib Gooreind, Theo Verellenlaan 88 (G)

 Bibliotheek Wuustwezel
  Gratis
  03 690 46 41 
bibliotheek@wuustwezel.be

VR 20/03 – 19.00U
A WORLD OF COMEDY: TRY 
OUT MICHAEL VAN PEEL
Ontdek nieuwe talenten Jade 
Mintjens en Sergej Lopouchanski 
en laat je verrassen door een oude 
rot in het vak. 

Zaal Heidegalm, Kerkblokstraat 1 (L)

 K.H. De Heidegalm
  € 12 - € 15 (kassa)
  aworldofcomedy.eventsquare.com

ZA 21/03 – 13.30U
TUINBEESTJES 
OF VOGELNESTJES
Maak een mooi “nestje” in keramiek. 

Kwikstaartlaan 15 (W)

 Atelier ‘t Kleipötsje
  € 60
  info@yokevliegen.be 
www.yokevliegen.be

ZA 21/03 – 10.30U
WIM HOF FUNDAMENTALS 
WORKSHOP
Ontdek de nieuwe oerkracht in 
jezelf en wordt comfortabel in het 
oncomfortabele. 

Kruisstraat 106 (W)

 Bernaerts
  € 89
  dyfbernaerts@hotmail.com 
www.wimhofmethod.com

ZA 21/03 – 16.30U & 18.30U
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET 
ZIET, …
Deze voorstelling is een 
samenwerking van de vierde 
graad woord en drama samen 
met alle leerlingen van de 
dansafdeling van Muzarto. 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Muzarto Essen
  € 5
  03 667 33 79 
secretariaatessen@muzarto.be

ZO 22/03 – 07.30U
GEZINSWANDELING 
MET ONTBIJT
Keuze uit drie wandelingen: 12 
km – 8 km – 4 km (aangepast voor 
kinderwagens) gevolgd door een 
uitgebreid ontbijtbuffet. 

Sporthal Sterbos, Molenheide 1 (W)

 Ferm Wuustwezel
  € 15 - € 7 (kind t.e.m. 10j) 
Gratis: kind < 2j

  0494 93 99 65 
wuustwezelkvlv@gmail.com

ZO 22/03 
OVERDEKTE 
ROMMELMARKT
Gezellige rommelmarkt voor groot 
en klein met een hapje en drankje. 

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Buurtschap Marialaan
  Gratis inkom - € 3/lopende meter 
(standhouders)

  03 663 37 81 
www.marialaan.be

DI 24/03 – 20.00U 
HANDLETTEREN / 
CREATIEF LETTEREN
Leer de basis van het handletteren 
en geef je eigen letters vorm. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
  € 45
   www.hetcocon.be

WO 25/03 – 13.30U
FEESTNAMIDDAG 
WUUSTWEZEL
Kunstzinnig jeugdboekenfeest 
met pannenkoeken en leescafé. 

Bib Wuustwezel, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
  Gratis
  03 690 46 41 
bibliotheek@wuustwezel.be

WO 25/03 – 20.00U
STROOM OP JE DAK
Kom alles te weten over zonne-
energie en zonnepanelen. Ook de 
digitale meter komt aan bod. 

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
  € 5 - € 2 (KWB- en gezinsleden)
  0498 610 094

16  UIT IN WUUSTWEZEL16  UIT IN WUUSTWEZEL
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DO 26/03 – 19.00U
EHBO BIJ BABY’S
EN KINDEREN
Wat kan je zelf doen bij 
veelvoorkomende verwondingen 
en ziektebeelden en wanneer 
raadpleeg je gespecialiseerde 
hulp? Vooraf inschrijven is 
verplicht.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Rode Kruis Wuustwezel en  
dienst welzijn

  Gratis
  03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be

DO 26/03 – 19.00U
EERSTE HULP VOOR 
JEUGDBEGELEIDERS
Als jeugdleider krijg je vaak 
te maken met schaafwonden, 
verzwikte enkels … Met behulp 
van de eerstehulpkoffer kan je 
deze letsels behandelen. Vooraf 
inschrijven is verplicht.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Rode Kruis Wuustwezel en 
dienst welzijn

  Gratis
  03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be

DO 26/03 – 19.30U 
HOUTEN JUWELEN
Girls just wanna have fun! Een 
gezellige avond, houten juwelen en 
véél kleur… meer is daar niet voor 
nodig. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
  € 55
  www.hetcocon.be

VR 27/03 – 13.00U
FIETSMARKEREN
Contactmoment met de wijkagent 
en mogelijkheid tot het markeren 
van je fiets. 

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Dienstencentrum Loenhout
  Gratis
  03 236 58 69

VR 27/03 & ZA 28/03 – 20.00U
ZO 29/03 – 14.00U 
DE HEILZAME WERKING 
VAN APPELSAP
Blijspel van Hugo Renaerts. 

Godelievezaal, Achter d’Hoven 63 (W)

 Toneelkring Sterlicht
  € 8 - € 7 (+60 en -12)
  0493 702 243 
tickets@sterlicht.be

ZA 28/03, VR 03/04 & 
ZO 05/04 – 19.00U
VOSSEN KAN JE ALLEEN 
MAAR IN DE BOSSEN … 
VINDEN
Toneel. 

Parochiezaal, Stoffezandstraat 
15 (L)

 KLJ Loenhout

ZA 28/03 – 20.00U 
SPEELPLEIN 
WUUSTWEZEL QUIZ
Ploegen van max. 6 personen. 
Deuren open om 19.30 uur. 

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Speelplein Wuustwezel
  € 15 per ploeg
  speelpleinww@gmail.com

MA 06/04 & DI 07/04 
BLOEMSCHIKSPECIAL 
PASEN
Geen voorkennis nodig, 
alle materialen voorradig. 
Inschrijven vóór 27 maart.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L) of 
Ter Wezel, Achter d’Hoven 65 (W)

 Dienstencentra Wuustwezel 
en Loenhout

  € 25, inclusief benodigdheden
  vormingspunt@Wuustwezel.be 
03 236 58 69 – 03 667 61 58

ZO 29/03 – 14.00U 

LOENHOUTZOMERTIJD
De Zomertijd vieren we met een 
caféoptreden bij Den Dolf! 
Met DJ Mill op Vinyl en To Bill. 

Café De Kievit, Brechtseweg 1 (L)

 Loenhout Zomert vzw
  Gratis
  www.loenhoutzomert.be

DI 31/03 – 20.00U 
TAPIJT KNOPEN
Ontdek hoe je zelf een lente 
wandknoper kunt maken. Zo 
een zelfgeknoopte wandknoper 
is superzacht en past in elke 
woonkamer. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
  € 49
  www.hetcocon.be

WO 01/04 – 19.30U 
VORMINGSMOMENT 
VOOR BEGELEIDERS
Wil je iemand begeleiden om het 
rijbewijs te behalen. Dan moet je 
eerst een vormingsmoment (3u) 
volgen!

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
  € 20
  www.kwb.be/rijbewijs

DO 02/04 – 09.30U 
BLOEMSCHIKKEN
Workshop voor volwassenen. 
Maak een mooi lentestuk tijdens 
een sessie in de voormiddag, 
namiddag of avond.

Refter Berkenbeek, 
Nieuwmoersesteenweg 113 (W)

 Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs
  € 48
  i_francken@yahoo.com

ZA 04/04 – 13.30U 
KINTSUGI
Zeer oude Japanse techniek om 
een werk dat gebroken is een 
tweede leven te geven door middel 
van een gouden randje. Scherven 
meebrengen!

Kwikstaartlaan 15 (W)

 Atelier ‘t Kleipötsje
  € 60
  info@yokevliegen.be 
www.yokevliegen.be

ZO 05/04 – 14.00U 
TWEEDEHANDSBEURS
Speelgoed, kinderkledij en 
aanverwanten. Met randanimatie!

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Gezinsbond Gooreind
  Gratis
  03 230 94 64

JOUW ACTIVITEIT 
IN HET W-TJE 
VAN APRIL?

Voeg je activiteit 
voor 10 maart toe via
www.uitdatabank.be

UIT IN WUUSTWEZEL  17
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  Inwoners plantten boompjes 
op Evenementenweide 
 
Ondanks de stormwinden van Dennis zakten 
heel wat inwoners zondag 16 februari af 
naar de evenementenweide in Wuustwezel-
centrum. Daar werden  duizend nieuwe 
boompjes geplant om het unieke landschap 
van de vallei van de Kleine Beek te herstellen. 
Na afloop werd iedereen nog getrakteerd op 
een warm drankje.

  Leerlingen planten bomen in domein 
Franciscanessen 
 
Op 30 januari staken leerlingen van gemeen-
teschool Klim Op de handen uit de mouwen en 
hielpen Kempens Landschap met de aanplant 
van nieuwe bomen achteraan in het domein 
van de Zusters Franciscanessen. Een deel van 
de fijnsparren was er voordien gekapt omdat 
ze waren aangetast door de letterzetter. In de 
plaats werden nu 185 zomerlindes, wintereik, 
zomereik, winterlinde en boskers aangeplant.

   Afscheid van 
gemachtigd opzichter

August Verelst, in Wuust-
wezel beter gekend als de 
Fons, heeft 23 jaar lang 
als vrijwillige gemachtigde 
opzichter de kinderen ge-
holpen bij het oversteken 
waarvan 19 jaren aan het 
kruispunt Kloosterstraat – 
Het Blok. 
 
De “tweede man” wisselde 
regelmatig, maar Fons 
was een constante. Hij 
heeft ook 4 jaar aan de 

drukke Wuustwezelseweg ter hoogte van de Donkweg gestaan. 
Zo ziet hij nu de kinderen passeren van de kindjes die hij 20 jaar 
geleden overstak. Het was dan ook een emotionele laatste dag. 
Bedankt Fons!

  Winnaars Gedichtendag 
 
‘De toekomst en nu’ inspireerde dit jaar veel Wuustwezelse 
dichters om deel te nemen aan de poëziewedstrijd 
ter gelegenheid van de Poëzieweek van 2020. Niet 
minder dan 241 dichtwerken bereikten de jury van de 
gedichtenwedstrijd. Uiteindelijk konden de gedichten van 
Nore Vanhooydonck (kinderen), Celine Otto (jongeren) en 
Annemarie De Nayer (volwassenen) de jury het meest 
bekoren. Proficiat!

© Wezelopdefoto

© Elke Lamens

© Gemeente Wuustwezel 

© Wezelopdefoto

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

© Regionaal Landschap De Voorkempen
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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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 19 uur - 03 202 87 50

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

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

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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel

MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

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

Gegevens

Naam:  

Adres:   

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor?

Straat:   

Nr:   

Andere verduidelijking: 

Onderwerp 

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

Verklaring

    

    

    

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



Dat is zo gek niet als het klinkt.
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. Nieuwe mogelijkheden waar ook jij beter van wordt. 
Nieuwsgierig naar het wonen van morgen? 

Doe de woontest op thuisindetoekomst.be

Vlaanderen
is slim wonen en leven

ELKE WUUSTWEZELNAAR
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