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De cijfers omtrent de Coronabesmettingen stijgen in onze
gemeente. Dat heeft veel te maken met het gegeven dat er
meer getest wordt maar ook met onze moeheid. Met het
niet meer kunnen opbrengen van al die regels te volgen.
Het is echter een keuze die we niet hebben. We moeten.
We moeten voor onszelf, maar ook om de scholen open te
houden, het bezoekrecht in het woonzorgcentrum niet te
hinderen,…
Los daarvan gaat het (nieuwe) ‘gewone’ leventje weer z’n
gang. De werkgevers hebben zich aangepast, de winkels en
horeca zijn open, coronaveilige evenementen duiken op,
wegenwerken gaan volop door,…
Zo zal je zien dat de Bredabaan in kleine fases afgesloten
zal worden voor een grote asfaltering. Deels het sluitstuk
van het nieuwe fietspad tussen Gooreind en Brasschaat,
deels een dringende verbetering richting het centrum van
de gemeente.
Zo zal je zien dat we op het kerkhof van Gooreind de
paadjes sterk gaan verbeteren, er schoolstraten zijn
bijgekomen, we met de bewoners van de Dorpsstraat
in overleg blijven over de heraanleg daar, de nieuwe
school en polyvalente zaal in Loenhout dag na dag
groeit,… Net zoals u thuis ook doorgaat met uw leven en
werkzaamheden dus.
Dus ja we zullen doorgaan, maar extra waakzaam en
alert. Zodat we ooit écht terug een keer normaal kunnen
doorgaan.

16 Omnisport en

kriebelsporttweedaagse
16 Ontbijt Royal Masquée

17 Wezel op de foto

Uw burgemeester
PS Jef Neve krijgt de eer om deze maand de foto te leveren.
Een kleine compensatie voor de eer die wij hadden hem
voor het gemeentehuis te mogen ontvangen.
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WEETJES

Weetjes
De maïsoogst is weer begonnen

De maïsoogst is weer begonnen. Voor landbouwers en loonwerkers zijn het drukke
tijden. Met enorme machines haasten ze zich van de ene akker naar de volgende.
Het is belangrijk dat de landbouwers daarbij de veiligheid en het respect voor het
openbaar domein niet uit het oog verliezen. Als er modder of zand op de weg
komt, moeten ze dat snel opruimen. Alle gevaarlijke situaties op (landbouw)
wegen kan je best melden via onderstaande coördinaten.
Van alle andere weggebruikers vragen we het nodige geduld en begrip
voor het harde werk van de landbouwers. Met wat voorzichtigheid en
geduld kunnen we wederzijdse ergernis of ongevallen voorkomen.

Dienst openbare werken - 03 690 46 56
christien.kenis@wuustwezel.be

Vergeten graven

Door de corona moesten we in
beperkte kring afscheid nemen
van vele dierbaren. Tijdens de Reveil
van zondag 1 november brengen we
hen een passend eerbetoon met een
vleugje muziek en poëzie. Vanaf 15 uur
staat jou een warm onthaal te wachten op
het oude kerkhof van Wuustwezel. Wist je dat
dit een beschermd dorpszicht is? We nemen de
bezoekers mee naar vroegere tijden, waarbij dit
bijzondere stukje funerair erfgoed wordt uitgelicht.
Tegelijk worden de vergeten graven in herinnering
gebracht. Wees welkom!

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

Bezoek de markt en win

Mensen die regelmatig de wekelijkse
woensdagmarkt op het Achter d’hovenplein
bezoeken, weten dat je hier goede zaakjes
kan doen.
Maar van 7 oktober tot 4 november is een
marktbezoek extra interessant. In die
periode houden de marktkramers een
actie, waarbij je voor elke aankoop een
lotje ontvangt. Hiermee maak je kans
op een hoofdprijs van 300 euro en
verschillende andere mooie prijzen.
Breng dus zeker een bezoek
aan de markt en win!
#KoopInWuustwezel

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

W-TJE | OKTOBER 2020

Strap-dag op school

Op 18 september deden de Wuustwezelse scholen mee aan
de strap-dag. Strappen is een samenvoegsel van stappen
en trappen.
Alle scholieren namen hun fiets, step, go-car of
skateboard mee. In een afgebakende zone rond hun
school konden ze ervaren hoe leuk het is om je op
die manier te verplaatsen. Met de strap-dag
willen de scholen de leerlingen motiveren om
vaker te voet of met de fiets naar school te
komen. Dat is niet alleen leuker en gezonder,
maar als meer kinderen op die manier
naar school komen, wordt het ook veiliger
want dan zijn er minder auto’s aan de
schoolpoorten en onderweg.

Dienst onderwijs
03 690 46 64
onderwijs@wuustwezel.be

BESTUUR
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IS DE
CULTUURRAAD
IETS VOOR JOU?
Wil je graag meedenken over het lokale cultuurbeleid?
Vind je het leuk om samen met anderen cultuurprojecten
uit te werken? Dan is de cultuurraad beslist iets voor jou!

INSPRAAK OVER LOKAAL CULTUURBELEID

Wat lijkt jou een goed idee voor kunst en cultuur?
Waar kunnen we meer kunst in het straatbeeld brengen?
Hoe kunnen we het plaatselijke vrijwilligerswerk beter
ondersteunen? Bereiken we alle doelgroepen en bieden
we voor ieder wat wils?
Heb je ideeën voor de toekomst en kan je hierover een
duidelijke mening formuleren? Wil je inspraak over het
lokale cultuurbeleid en word je geboeid door de visie van
anderen? Liggen Wuustwezel en zijn cultuurbeleving jou
nauw aan het hart? Dan zit de cultuurraad op jouw inbreng
te wachten.

WAT IS CULTUUR?
Die vraag houdt ons
voortdurend bezig. Voor de
ene met kleine c, voor de
andere met een hoofdletter.
Amateurkunsten, creativiteit, theater, ontmoeting,
poëzie, inspiratie, literatuur, ontspanning, muziek,
verenigingen, traditie, expo,
vrije tijd. Cultuur is er voor
iedereen!

De cultuurraad formuleert adviezen over het lokale
cultuurbeleid, maar werkt ook eigen projecten uit, zoals
de uitreiking van de cultuurprijs, toneelprijs, kunst in het
straatbeeld en de week van de poëzie, …
Beschik je over enige culturele bagage en ga je graag een
nieuwe uitdaging aan? Kan je je één keer per maand op
maandagavond vrijmaken voor een vergadering van deze
adviesraad?
Wees welkom in de cultuurraad! Wij zien jouw kandidatuur
graag tegemoet.

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

OKTOBER 2020 | W-TJE

6

BESTUUR

Bredabaan krijgt
nieuw asfalt
De Bredabaan wordt opnieuw
geasfalteerd tussen Wuustwezel en
Maria-ter-Heide. De wegenwerken
starten op 6 oktober en zullen ruim 3
weken duren. Tijdens deze periode is de
gewestweg afgesloten voor doorgaand
verkeer.

STOP

De afgelopen twee jaar is er in opdracht van de Vlaamse
overheid hard gewerkt aan de Bredabaan in Gooreind.
De riolering is vernieuwd en er zijn vrijliggende
fietspaden aangelegd. Die werkzaamheden zijn eind
september afgerond. Aansluitend zal de aannemer ook
het wegdek vernieuwen. Het versleten asfalt wordt
afgefreesd en er komt een volledig nieuwe toplaag in de
plaats.
8KM NIEUW WEGDEK IN 4 FASEN

De werfzone begint aan het eind van de lintbebouwing in
Wuustwezel en loopt helemaal door tot het kruispunt met
de Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg (N117) in Mariater-heide. Dat is een afstand van bijna 8 kilometer.
Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden,
worden de werken in vier fasen uitgevoerd.

FASE 1

6 tot 12 oktober
Einde bebouwing
Wuustwezel tot
WZC Amandina
FASE 2

13 tot 16 oktober
WZC Amandina
tot Bosduinstraat
FASE 3

19 en 20 oktober
Bosduinstraat tot
Kochdreef (inclusief kruispunt)
FASE 4

21 tot 27 oktober
Kochdreef tot
kruispunt N117
(Maria-ter-Heide)
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De aannemer probeert de inritten van woningen
en handelszaken zo veel mogelijk bereikbaar te
houden. Gedurende twee of drie dagen moet je
de auto elders parkeren. De aannemer verwittigt
de omwonenden enkele dagen op voorhand.
Alle info vind je op
www.wegenenverkeer.be/wuustwezel.

BESTUUR
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HINDER TIJDENS DE WERKEN

Tijdens de werkzaamheden is de Bredabaan tussen Wuustwezel en
Brasschaat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat zal onvermijdelijk
enige hinder met zich meebrengen.
AUTO

BUS

• Doorgaand verkeer tussen Brasschaat en
Wuustwezel volgt een omleiding via de
Kalmthoutsesteenweg naar Achterbroek en dan
via de Brasschaatsteenweg naar Maria-ter-Heide
of vice-versa. Verkeer op langere afstand kan ook
omrijden via de E19.
• Voor verkeer van en naar Gooreind is er een lokale
omleiding via de Bosduinstraat. Op het kruispunt
met de Brasschaatsteenweg komen tijdelijke
verkeerslichten.
• Het kruispunt met de Bosduinstraat en de Arthur
Boelstraat is al vernieuwd en blijft open tijdens de
werken.

• Bussen die normaal over de Bredabaan rijden,
volgen een omleiding. Dit wordt aangekondigd in de
niet-bediende haltes. Raadpleeg www.delijn.be of
De Lijn-app voor meer informatie.

FIETS

• In Gooreind blijven de nieuwe fietspaden bereikbaar.
• In de werfzone van fase 1 worden de fietspaden
mee vernieuwd. Dan kan je dus niet passeren.
Je kan omrijden via het fietspad door de bossen
tussen Beersgat en het domein van de Zusters
Franciscanessen.

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

Openbare verkoop van materialen
Het lokaal bestuur verkoopt een partij
afgedankte materialen en gevonden voorwerpen. De verkoop gebeurt bij opbod en vindt
plaats op zaterdag 17 oktober vanaf 10 uur in
het gemeentemagazijn aan de Slijkstraat 5.
50 FIETSEN EN 6 AUTO’S

Het gaat onder meer over 50 fietsen en 6 achtergelaten
auto's (Audi A3 en A4, BMW 525, Chrysler Serbring,
Ford Mondeo en Peugeot 307, allemaal zonder sleutels
en papieren). Verder zijn er 70 arduinen tegels, 4 bureaus
en ijzeren opbergkasten. We verkopen gebruikte
podiumdelen en oude vrachtwagenbanden.

Er is een oude trampoline, een hoogspringset en een
glijbaan. Tenslotte bieden we ook een transportkar op
rupsbanden, een openschalengrijper, een transportrek
en een gesloten aanhangwagen te koop aan.
AFREKENEN EN MEENEMEN

De materialen worden verkocht in de staat waarin zij
zich bevinden. Vanaf 9u30 kan je alles komen bekijken
en keuren. Je kan alleen een bod uitbrengen als je
aanwezig bent. Je moet de koopsom ter plaatse betalen
en de aangekochte materialen meteen meenemen.
Tijdens de verkoop hou je voldoende afstand en draag
je een mondmasker.

Gemeentemagazijn - 03 690 46 31 – magazijn.ow@wuustwezel.be
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BRANDWEER WUUSTWEZEL

ZOEKT VRIJWILLIGERS

De brandweer van Wuustwezel is vurig op zoek naar nieuwe
vrijwillige brandweermannen én -vrouwen. Het gemeentelijk korps
is onderdeel van de brandweerzone Rand en in totaal worden er
niet minder dan 40 nieuwe kandidaten gezocht, verdeeld over de
verschillende brandweerkazernes.

VERWACHT HET ONVERWACHTE

Jouw ploeg, dat zijn je maten. Jullie zijn er voor elkaar:
voor, tijdens en na de interventies.

Brandweerman word je omdat je mensen wil helpen.
Klinkt simpel, maar dat is het niet altijd. Tot de oproep
komt, weet je niet wat je te wachten staat. Naast brandbestrijding kan je ook uitrukken voor het redden van
mensen en dieren, incidenten met gevaarlijke stoffen of
technische hulpverlening. Daarom staat de brandweer
altijd klaar voor het onverwachte.

Is mensen helpen jouw ding? Kan je tijd vrijmaken om
jezelf in te zetten voor anderen? Hou je van afwisseling en
nieuwe uitdagingen? Leer je graag continu bij? Werk je
graag in een hecht team?

Als vrijwillige brandweerman heb je een prachtige hobby.
Eentje met passie en engagement, maar ook met veel
plezier. Je werkt altijd in een vaste ploeg.

Zeg je volmondig ja op deze vragen? Dan is de brandweer
op zoek naar jou. Ze kijken er vurig naar uit om jou te
verwelkomen!

STEL JE KANDIDAAT

Brandweer Wuustwezel - 03 690 19 20 – www.brandweerzonerand.be/vrijwilligerworden.
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Verslag
gemeenteraad
augustus
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand
bijeen om te vergaderen. Hieronder geven we de
belangrijkste punten mee uit de zitting van
25 augustus.
De gemeenteraad neemt twee maatregelen om de Wuustwezelse
verenigingen te compenseren voor de financiële gevolgen van
de coronacrisis. In de eerste plaats leggen de raadsleden vast
hoe de subsidies worden verdeeld, die het lokaal bestuur
van Vlaanderen ontvangt. Concreet betekent dit dat elke
erkende cultuur-, sport-, jeugd-, ouderen, gezondheids- en
welzijnsvereniging dit jaar een dubbele toelage ontvangt.
Daarnaast worden de tarieven voor het gebruik van
gemeentelijke infra-structuur, repetitieruimtes en het vrije
kunstatelier tot het eind van dit jaar gehalveerd.

ZONE

50

Verder neemt de gemeenteraad twee
beslissingen om de verkeersveiligheid te
bevorderen. Op de Bredabaan in Braken
wordt de Zone 50 uitgebreid tot aan de
Noordwateringsweg. En er komen drie
nieuwe schoolstraten bij, namelijk in het
Hagelkruis aan lagere school De Wissel, in de
Kloosterstraat aan de basisschool Triangel en
in Molenheide aan de basisschool Sterbos.

GEBOORTEN
01/08
02/08
04/08
05/08
06/08
07/08
07/08
10/08
11/08
13/08
14/08
14/08
17/08
17/08
17/08
21/08
25/08
25/08
25/08
26/08
27/08

HUWELIJKEN
01/08
01/08
04/08
08/08
15/08
15/08
21/08
22/08

De Plus-fractie voegde twee agendapunten toe aan de
gemeenteraad. Ten eerste vragen zij een wijziging aan het
huishoudelijk reglement, zodat alle raadsleden in de toekomst
interpellaties kunnen indienen. Dit werd door de voltallige
gemeenteraad goedgekeurd.

22/08

Daarnaast stellen zij voor om van Wuustwezel een drempelvrije
gemeente te maken en hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het expertisecentrum voor
toegankelijkheid. Er werd beslist dit voorstel eerst te bespreken
in de gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid.

04/08

Ook de Vlaams Belang-fractie en onafhankelijk
raadslid Carrera Neefs voegden een extra
agendapunt toe. Zij vragen het gemeentebestuur
om extra bijen- en insectenhotels te plaatsen
in onze gemeente. Ook dit voorstel werd door de
voltallige gemeenteraad goedgekeurd.
De volledige agenda’s en verslagen van deze zittingen zijn
terug te vinden op de website
https://wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult/.
Dienst secretariaat - 03 690 46 12 – secretariaat@wuustwezel.be

Elst Ferre
Van Roy Lis
Claes Finne
van der Heiden Milan
Ruhe Almeida Puck
Van Loon Stan
Irimia Alex
Verschueren Emma
Hotag Mila
Cuypers Joachim
Monsieurs Merel
Kasmi Ayman
Aerts Debaene Pepijn
Van Looveren Juliette
Bronckaers Amelíe
Vanhille June
Kasmi Jawhara
Verberckmoes Lennon
Anthonissen Olivia
Quintin Mats
Redjepi Ayla

28/08

Mestdagh Geert &
Delbeke Caroline
Raats Nick & Palinckx Stivie
Verheyen Jens &
Diepstraten Mandy
Augustyns Ad &
Godrie Sandra
Van den Eynde Tyas &
Verheijen Nikki
Scheipers Guy &
Noens Tanja
Van Besouw Roeland &
Geysen Sien
Adriaenssens Robin &
Bevers Liesje
Verheyden Mitch &
Donckers Nele
De Smet Erik &
Franssens Karin

OVERLIJDENS
09/08
10/08
12/08
16/08
16/08
16/08
17/08
19/08
28/08
30/08

Denisse Armand 			
(°27/11/1941)
Beyers Frans (°5/03/1944)
Pauwels Arthur 			
(°13/04/1930)
Vissers Theresia 			
(°23/06/1931)
Matthyssens Julia 			
(°16/04/1933)
Aerts Eugenius (°4/03/1931)
Verstraelen Maria 			
(°27/02/1932)
Bosmans Ronald 			
(°3/09/1965)
Van Gysel Emmanuel 		
(°9/04/1942)
Gombert Paul (°16/05/1939)
Simons Guido 			
(°26/09/1952)
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#KoopInWuustwezel
Lokaal winkelen in de kijker
Het lokaal bestuur zet haar
ondernemers graag in de bloemetjes.
De vele enthousiaste ondernemers uit
Wuustwezel, Loenhout en Gooreind
maken van onze gemeente de fijne,
bruisende plek waar we graag wonen
en winkelen. Hun fantastische inzet,
eeuwige glimlach en steun aan het
verenigingsleven brengen leven in de
brouwerij. Daarom is het
belangrijk dat mensen hun
weg blijven vinden naar
onze lokale ondernemers.

Enkele jaren geleden zetten een aantal ondernemers het
Project 2990 op poten. Hiermee kregen onze ondernemers
een knap platform over het bedrijfsleven in onze gemeente.
De vele acties, evenementen en aankondigingen voor
klanten vonden gemakkelijk hun weg naar onze inwoners.
Het succes van deze aanpak smaakt duidelijk naar meer.
LOKALE ONDERNEMERS CENTRAAL

Tijd voor de volgende stap dus. De afgelopen maanden
sloegen het lokaal bestuur en de Wuustwezelse
ondernemers de handen stevig in elkaar. Na heel wat samen
denken en overleggen ontstond #KoopInWuustwezel.

enthousiast woordje uitleg over het aanbod. Verder is er
plaats voor verschillende interessante vacatures bij lokale
bedrijven en kan je er natuurlijk alle weetjes en nieuwtjes
vinden over ondernemen in Wuustwezel.
En dat is nog maar het begin. Voor een mooi en handig
overzicht van de lokale bedrijven kan je terecht op
www.bedrijvengids-wuustwezel.be. In die digitale
bedrijvengids kan je gewoon intypen waar je naar op zoek
bent en je ziet meteen bij welke lokale ondernemers je
terecht kan.

#KoopInWuustwezel is een totaalconcept, waarbij de lokale
ondernemers centraal staan. Elk bedrijf of handelaar kan
zijn of haar diensten in de etalage zetten. We ondersteunen
die reclame met de nodige toeters en bellen. We zorgen
voor een campagne met acties, die de ondernemers in
Wuustwezel op de kaart zetten. Online, maar ook in
’t echt. Want daar draait ons project om: écht winkelen
aanmoedigen en ondersteunen.
TWEE NIEUWE WEBSITES

Op de website www.koopinwuustwezel.be krijgt elke
ondernemer een eigen plekje. Meer dan 2000 straffe
ondernemers kunnen zich zo presenteren op ons platform,
met een knappe foto van het gezicht achter de zaak en een
Dienst lokale economie - 03 690 46 13 – economie@wuustwezel.be
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BRUISEND STRAATBEELD

Een minstens zo belangrijk doel is ons bruisend
straatbeeld in the picture zetten. Winkelen in
Wuustwezel is elkaar tegenkomen, een gezellige
babbel maken en genieten van elkaars gezelschap.
Dat aspect van shoppen kan je online niet vinden en
is waarschijnlijk ook nergens zo plezant als bij ons.
Op ons dorpsplein, aan de winkels en tussen de
mensen zal je #KoopInWuustwezel opmerken.
Overal waar je kijkt, staan onze ondernemers
centraal.

ONDERNEMEN
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Schrijf uw handelszaak gratis
in voor de eindejaarsactie

Door de coronacrisis heeft het lokaal bestuur
een aantal maatregelen genomen om
ondernemingen te steunen. Eén daarvan is
een gratis deelname voor handelszaken aan
de eindejaarsactie, die dit jaar loopt van
16 november tot en met 31 december.

De vorige editie was een enorm succes met 84 deelnemende
handelszaken, 10.000 euro aan prijzen, meer dan 18.000
volle spaarkaarten en 203 winnaars.
Elke handelszaak in Wuustwezel kan nu gratis deelnemen
aan de actie, die wordt georganiseerd door Project2990
in samenwerking met de gemeente. Inschrijven kan tot 2
november via onderstaand mailadres. Samen maken we er
opnieuw een groot succes van. #KoopInWuustwezel

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

Hulp voor ondernemers in moeilijkheden
Ondernemers die in moeilijkheden zijn
gekomen, kunnen een beroep doen op
ondersteuning door Dyzo vzw.
Deze organisatie biedt een luisterend
oor en geeft individueel advies op maat.

Samen met de ondernemer onderzoekt Dyzo of de
zaak gered kan worden. De organisatie wijst op wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, reikt manieren aan om kosten te verminderen en
bekijkt de wegen naar krediet. Voor meer informatie
kan je terecht bij de dienst lokale economie of op
www.dyzo.be.

Dienst lokale economie - 03 690 46 13 – economie@wuustwezel.be
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Tiendaagse van
de geestelijke
gezondheid
Het leven zit vol kleine en
grote uitdagingen. Elke dag
komt er heel wat op ons
af. Soms meer dan je kan
verwerken. Maar hoe komt
het dat sommigen daar
beter mee omgaan dan
anderen? Het antwoord
is veerkracht.

AANPASSEN AAN STRESS EN TEGENSLAG

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress
en tegenslag. Je 'veert' als het ware terug. Mensen met een
hoge veerkracht laten minder snel de moed zakken. Ze gaan
door, wat er ook gebeurt. Meer nog, ze komen er zelfs sterker
uit! What doesn't kill you makes you stronger is hun motto.
Is je veerkracht laag? Dan stapelt stress zich op. Elke bijkomende uitdaging weegt door. Soms stijgt de spanning al op
voorhand als je weet dat er (mogelijk) een zware uitdaging
zit aan te komen.
Veerkracht is niet 'statisch', dat wil zeggen dat het van
moment tot moment kan verschillen. Een grote veerkracht
wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent. Net als een lage
veerkracht niet wil zeggen dat je er niets aan kan doen.

• Denk je bij een probleem aan alles wat misloopt of zie je
een probleem eerder als een uitdaging?
• Heb je goede manieren gevonden om eens stoom
af te laten?
• Geloof je diep vanbinnen dat uiteindelijk alles wel op zijn
pootjes valt?
Al deze zaken kan je oefenen. Ze zorgen ervoor dat jouw
goed gevoel beschermd wordt tegen tegenslag. Je kan leren
hoe je met een negatieve gebeurtenis toch positief kan omgaan. Op www.mijnveerkracht.be kan je een test invullen
om te ontdekken hoe veerkrachtig jij bent. Op basis van je
score krijg je info en advies op maat, oefeningen en tips die
je helpen om positief in het leven te staan.

TRAIN JE VEERKRACHT

Goed nieuws, je kan je veerkracht trainen! Mensen met een
hoge veerkracht maken meer gebruik van 'positieve emoties'. Ze zijn optimistisch en zetten problemen in een ruimer
perspectief. Ze stellen doelen en zoeken afleiding in dingen
waar ze blij van worden.
Je veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door je
vaardigheden om met problemen en stress om te gaan.
• Maak je gebruik van de hulpbronnen die rond jou aanwezig zijn? Kun je rekenen op vrienden en hulp vragen?
• Durf je praten over wat in je omgaat of krop je op?
• Pak jij problemen aan of ga je ze liever uit de weg?
Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be
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DEEL JOUW POSITIEVE SPREUK

Kies een leuke spreuk die je helpt er de moed in
te houden, schrijf ze op je raam met verwijderbare
viltstift, of maak een tekening van je spreuk en
hang die voor je raam.
Maak een selfie met je spreuk en mail die naar
welzijn@wuustwezel.be. We verloten vijf gelukspakketjes onder de inzendingen. De winnaars
worden begin november bekendgemaakt.
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Met 3000
naar school in Wuustwezel

13%

STERBOS

VBS Sterbos

26%

WUUSTWEZEL

De Wissel, Triangel,
De Vinkjes

28%

GOOREIND

‘t Scholeke, Klim Op,
Mater Dei

MEER DAN 2 000 LEERLINGEN

In het gewoon basisonderwijs zijn welgeteld 2010 kinderen
ingeschreven op negen scholen, verdeeld over de vijf
woonkernen.
Daarnaast zijn er 581 kinderen en leerlingen uit onze regio
gestart in Berkenbeek, dat buitengewoon lager en secundair

Op 1 september zijn meer dan
een miljoen Vlaamse kinderen
en jongeren aan het nieuwe
schooljaar begonnen. 3000
daarvan gaan in Wuustwezel
naar de verschillende scholen.

25%

LOENHOUT

‘t Blokje

8%

BRAKEN

VBS ‘t Kantoor

onderwijs aanbiedt. En meer dan 600 leerlingen vonden de
weg naar de middelbare school Stella Matutina voor een
technische- of beroepsopleiding.
We wensen al deze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten een boeiend schooljaar, waarin iedereen zijn eigen
talenten verder kan ontwikkelen.

Dienst onderwijs - 03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be

Dag van de leerkracht
Op 5 oktober zetten we onze leerkrachten graag in de
bloemetjes. Dan is het namelijk Dag van de leerkracht.

wezenlijk onderdeel van onze maatschappij. Hun job is
immers ongelofelijk belangrijk.

Deze speciale dag wordt wereldwijd gevierd in zo’n
88 landen. Zo wordt de waardering voor de leerkrachten
benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als

De komende jaren zullen in Vlaanderen heel wat extra
gemotiveerde en gepassioneerde leraren nodig zijn.

Dienst onderwijs - 03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be
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Officieel statuut
voor mantelzorgers

Sinds 1 september kunnen mensen,
die instaan voor de zorgverlening van een
naaste, een officieel statuut als mantelzorger
aanvragen via het ziekenfonds.

Mantelzorgers bieden voor een lange tijd hulp aan een
chronisch zieke, iemand met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dat kan een partner,
ouder of kind zijn, maar je kan ook mantelzorger zijn van
een familielid, een vriend of een kennis.
ALGEMENE ERKENNING

De algemene erkenning als mantelzorger geeft voorlopig
geen speciale rechten of sociale voordelen. De procedure
om deze erkenning aan te vragen is eenvoudig. De mantelzorger en zorgvrager vullen samen een verklaring in.
Daarmee geven jullie aan dat je voldoet aan de criteria.
De mantelzorger dient de aanvraag in bij het ziekenfonds,
die de gegevens verwerkt en een attest bezorgt.
MANTELZORGER MET EEN SOCIAAL VOORDEEL

Daarnaast kan je een erkenning met een sociaal voordeel
aanvragen. Als werknemer of ambtenaar kan je hiermee een
maand mantelzorgverlof opnemen. Per zorgvrager kunnen
3 mantelzorgers deze erkenning aanvragen. Ook hiervoor
moeten de zorgvrager en de mantelzorger samen een
verklaring indienen bij het ziekenfonds,
Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be
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samen met een bewijs van de zorgbehoefte. Op de website
van het steunpunt Mantelzorg vind je de criteria. Als je
hieraan voldoet, ontvang je een attest van het ziekenfonds.
HET MANTELZORGVERLOF

Wanneer je het erkenningsattest aan je werkgever bezorgt,
kan je mantelzorgverlof aanvragen. Dit moet je minstens
7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof in orde
brengen, tenzij je een kortere periode overeenkomt met
je werkgever.
Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je één volledige maand
mantelzorgverlof opnemen. Als je voltijds werkt, kan je
ervoor kiezen om een halftijdse of 1/5e vermindering op
te nemen gedurende twee maanden.
Indien je verschillende zorgvragers helpt, kan je per
zorgvrager een maand mantelzorgverlof opnemen. Over
je hele loopbaan kan je maximaal 6 maanden voltijds
zorgverlof opnemen, of 12 maanden indien je het halftijds of
deeltijds opneemt. Kijk voor meer info op
www.steunpuntmantelzorg.be
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WUUSTWEZEL HELPT!
Met de solidariteit zit het wel goed in Wuustwezel.
Dat blijkt uit het grote aantal vrijwilligers dat zich
opgaf na de oproep voor Wuustwezel helpt.

Vraag daarom de hulp tijdig aan en voorzie eventueel een
andere oplossing.

Los van de coronacrisis willen we buurtsolidariteit blijven aanmoedigen en ondersteunen.
Daarom zal het platform wuustwezelhelpt.be
blijven bestaan, ook wanneer (hopelijk binnen
niet al te lange tijd) het maatschappelijke leven
terug zijn normale gang kan gaan.

Burenhulp is geen alternatief voor structurele hulpof zorgverlening, die ook door professionelen wordt
aangeboden.

WELKE HULP KAN JE VRAGEN OF BIEDEN?

De hulp beperkt zich tot typische burenhulp, zoals de
vuilniszakken buiten zetten, een boodschap doen, de hond
uitlaten, … Kortom, eenvoudige en duidelijke afgebakende
klusjes waar je door omstandigheden - al dan niet tijdelijk zelf niet aan toe komt.

WAT KUNNEN WIJ NIET AANBIEDEN?

WIL JE GRAAG HELPEN, KAN JE HULP GEBRUIKEN OF
KEN JE IEMAND DIE HULP KAN GEBRUIKEN?

Twijfel niet en stuur een bericht naar burenhulp@
wuustwezel.be of bel naar het nummer 03 236 58 69
(alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur)

Burenhulp - 03 236 58 69 – burenhulp@wuustwezel.be

Er zijn geen garanties dat we een vrijwilliger vinden die de
gevraagde hulp op het juiste moment kan aanbieden. Dit is
afhankelijk van het aanbod aan vrijwilligers in jouw buurt.

Krijg jij voorrang
voor een
griepvaccinatie?
Laat je dan snel inenten!
Door de corona-epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat risicopatiënten zich laten inenten tegen de
griep. Door de beperkte beschikbaarheid van griepvaccins krijgen zij dan ook voorrang. Behoor je tot één
van volgende groepen, vraag dan snel een voorschrift
aan je arts en haal je vaccin voor 15 november. Vanaf
15 november kan iedereen zich laten inenten.
WIE KAN ZICH LATEN VACCINEREN VÓÓR 15
NOVEMBER?

• Mensen met een verhoogd risico op complicaties:
zwangere vrouwen, 65-plussers, diabetici, hart-,
long- of nierpatiënten.
• Mensen die werken in de gezondheidssector.
• Mensen die samenwonen met iemand uit deze
groepen of ouders met een baby van minder dan
een half jaar.
• Iedereen boven de 50 jaar.

HOEVEEL KOST JE GRIEPVACCIN?

Risicogroepen en 50+’ers krijgen het griepvaccin voor
de helft terugbetaald. Het vaccin kost dan ongeveer 7
euro. Als je in een woonzorgcentrum verblijft, is het zelfs
gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en
hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het aan je
huisarts of apotheker.
Alle info vind je op www.griepvaccinatie.be

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

Ontbijt Royal
op anderhalve
meter
Corona of niet, ook dit jaar vieren we de Dag van de
Jeugdbeweging! Op vrijdag 23 oktober* organiseren
we een aangepast Ontbijt Royal voor alle leden en
leiding van onze jeugdbewegingen. We steken het
ontbijt in een coronaproof jasje, maar dat zal de pret
niet bederven… Afspraak in het Gemeentepark ergens
tussen 6.30 en 8.30 uur!
Reserveer die datum alvast en houd zeker de
Facebookpagina van Jeugddienst Wuustwezel in de
gaten voor de details. Je zal op voorhand moeten
reserveren, dus hoor al eens rond bij je medeleiding
of -leden wie alvast goesting (en honger) heeft.
* Uiteraard is deze activiteit onder voorbehoud van
de coronacijfers en -maatregelen.

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

Omnisport in de
herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseert de
gemeentelijke sportdienst omnisportdagen in de sporthal van
Wuustwezel. Het sportkamp is
bedoeld voor kinderen van zes tot
twaalf jaar en wordt gehouden van
2 tot 6 november, telkens van 9 uur
tot 16 uur.
Tijdens deze vijf dagen komt een
mix aan sporten aan bod.
Op woensdag maken we een uitstap
naar de bowling.

Kriebelsporttweedaagse
voor kleuters
Op maandag 2 en dinsdag 3
november laat de sportdienst
kleuters kennismaken met sporten.
Deze kriebelsporttweedaagse
vindt plaats in sporthal Sterbos en
is bedoeld voor kinderen die zijn
geboren in 2015 of 2016.
Op een speelse manier werken
de kleuters rond verschillende
vaardigheden zoals bewegen,
lopen, springen, glijden, klimmen,
evenwicht,... Verder doen ze
allerlei spelletjes en een parcours.
Dit alles wordt afgewisseld met
leuke, creatieve en soms rustige
uitdagingen zoals knutselen,
groepsspelen of muziek.

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

Er is ook voor- en na-opvang
voorzien. ’s Morgens kunnen
de kinderen hier terecht
vanaf 7.30 uur en ’s avonds
wordt de sporthal afgesloten
om 18 uur. Bij inschrijving
moet je aangeven op welke
dagen je hier gebruik van wil
maken.
KOSTPRIJS EN
INSCHRIJVEN

Deelnemen kost 13 euro
per dag en 10 euro voor
het tweede of volgende
kind uit hetzelfde gezin.
Mensen met een vrijetijdspas
betalen maar de helft, dus
respectievelijk 6,50 euro
per dag en 5 euro vanaf het
tweede kind.
Je kan online inschrijven via
www.wuustwezel.
ticketgang.eu
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Wezel
op de foto
Deze zomer kon je op verschillende plaatsen Kunst in
het straatBEELD bewonderen. Op welgeteld 27 locaties
exposeerden lokale kunstenaars hun schilderijen,
beeldhouwwerk en ander fraais aan voorbijgangers.

1

2

Via een interactief kaartje kon je een route uitstippelen.
Dit overzicht werd 2 000 keer aangeklikt. Voor veel mensen
kreeg de dagelijkse wandeling of zomerse fietstocht zo een
verrassend tintje.
Dankjewel kunstenaars! Jullie kleurden onze dag.
3

6

4

5

7
9

10

8

11

12

13

14

1 & 2. Kantklossen- Leen van Gils | 3. Keramiek - Chris Hense | 4. Kleiwerk - Yoke Vliegen | 5. Keramiek - Marjet Martens | 6. Schilderijen Bea Bervoets | 7. Beeldhouwwerk - Eric Verhelst | 8. Handlettering - Veronique Aernouts | 9. Houtscuplturen - Marc Verboven
10. Insectenhotel - Greet Hendrickx | 11. Houdt - Adrienne Degenaer | 12 & 13. Sculptuur - Niels Van Looveren| 14. Keramiek - Yoke Vliegen
OKTOBER 2020 | W-TJE
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15

14

18

17
16

19

20

21

14.Gevelschildering - Sidney Van den Bosch | 15.Turf-muur - Leen van Gils | 16.Boeksculpturen - Sus De Meyer
17.Olieverf landschappen - Patrick Bruynickx | 18.Kunstwerkjes raam - Tine Braspenning | 19 & 21.Raamschilderingen - Martjet Martens
20.Drifthoutsculpturen - Loes Pockelé

Correctie
jubilarissen
Bij het overzicht van de
huwelijksjubilarissen in het
septembernummer zijn er bij
twee koppels verkeerde namen
afgedrukt. Onze excuses voor
deze vergissing. Hierbij de
juiste namen.

Louis Simons & Frieda Doms
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Maria Rubbens & Leonard De Ceuster

NUTTIGE ADRESSEN
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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 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
Mai Van Thillo
May Aernouts
Sus Vissers
Kris Van Looveren
Rit Luyckx
Katrin Kempenaers

BESTELFORMULIER BEHAAG ...
NATUURLIJK
In het W-tje van september stond een artikel
over de behaagactie van Natuurpunt. Hierbij het
bestelformulier. Bezorg het ingevulde formulier voor
31 oktober op het gemeentehuis en betaal ter plaatse.
Gegevens
Naam: .........................................................................................................

0498 39 56 00
0474 73 63 21
0495 84 23 65
0495 51 77 79
0499 25 38 06
0474 73 89 80
0474 60 74 13

burgemeester@wuustwezel.be
mai.vanthillo@wuustwezel.be
may.aernouts@wuustwezel.be
sus.vissers@wuustwezel.be
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
rit.luyckx@wuustwezel.be
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

Straat:.........................................................................................................
Postnummer: ..................

Gemeente:..........................................

Tel./gsm:...........................

E-mail:.................................................

Datum en handtekening

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

Per pakket		

Prijs

1. Houtkant		

11,00

2. Houtkant natte gronden

10,00

3. Geschoren haag		

22,00

4. Doornhaag		

22,00

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

5. Bloesem- en bessenhaag

22,00

6. Veldesdoornhaag

23,00

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

7. Meidoornhaag		

23,00

8. Bijenbosje		

11,00

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.

9. Vogelbosje		

5,00

10. Taxushaag		

8,50

11. Haagbeukhaag		

22,00

12. Beukenhaag		

25,00

13. Ligusterhaag		

23,00

14. Hop			

5,00

15. Wilde kamperfoelie

5,00

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

16. Bosrank		

5,00

17. Knotwilgpoot		

4,00

18. Pruim ‘Belle de Louvain’

24,00

19. Kers ‘Lapins’		

24,00

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

20. Appel ‘Elstar’		

24,00

21. Peer ‘Doyenné de Comice’

24,00

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

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

22. Bijenhotel		

NOODNUMMERS

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

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

Totaal

22,00

Totaal:

WACHTDIENSTEN

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

Aantal

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

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

Wanneer afhalen?
Je kan het plantgoed afhalen op zaterdag 28 november
tussen 9 en 12 uur in de serre naast het gemeentemagazijn
aan de Slijkstraat 5.

Dienst groen - 03 690 46 24 – groen@wuustwezel.be
WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
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@Wuustwezel

@GemWuustwezel

@gemeentewuustwezel
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ONTBIJT ROYAL Masqué
Gemeentepark Wuustwezel
Volg Jeugddienst Wuustwezel op Facebook
voor alle corona-info!

V.U. Erwin Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Bekijk de acties in jouw buurt op www.dagvandejeugdbeweging.be

