
Om te voorkomen dat de eikenprocessierups dit jaar 
opnieuw overlast geeft, start de gemeente in mei met 
de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups 
op openbaar domein. Door vroegtijdige bestrijding kan 
een plaag worden voorkomen. Hierbij spuiten we een 
bestrijdingsmiddel in de toppen van eikenbomen waar de 
jonge rupsen zich bevinden. Zo wordt voorkomen dat de 
rupsen opgroeien en de gevreesde brandharen krijgen.

Preventieve bestrijding in mei
De bestrijding van de rupsen wordt in onze gemeente 
uitbesteed. De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in de 
boomkronen en daarom wordt het bestrijdingsmiddel met een 
boomnevelspuit in de kronen gespoten. De bestrijding wordt 
uitgevoerd op plekken waar de afgelopen jaren veel overlast 
was. Tijdens de bestrijding van de eikenprocessierups houdt 
de gemeente uiteraard rekening met de coronamaatregelen. 
Vorig jaar was de kostprijs voor de gemeente voor het 
preventief bestrijden van eikenprocessierupsen 3.630 euro 
en het curatief bestrijden (onschadelijk maken van reeds 
gevormde brandharen) 59.889 euro.

Vervolg bestrijding in juni en juli
We blijven de eiken controleren. In bomen waar toch 
volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, wordt de 
zogenaamde curatieve bestrijding toegepast. Dan worden 
rupsen en nesten op een veilige manier weggezogen of 

weggebrand. Om 
niet in aanraking 
te komen met de 
brandharen, raden 
we je ten stelligste af 
om zelf de nesten te 
verwijderen.

Beheer van de bermen
We passen op verschillende plaatsen ook het beheer van 
de bermen aan. Dit om de natuurlijke vijanden van de 
rups zoals de sluipwesp en sluipvlieg aan te trekken. Een 
combinatie van verschillende bestrijdingstechnieken werd 
ons aangeraden door de provincie Antwerpen.

Samenwerking Provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen coördineert de bestrijding 
van de eikenprocessierups op de meest ecologische, 
mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier. Op  
www.processierups.nu/veelgestelde-vragen vind je 
een antwoord op enkele veel gestelde vragen over de 
eikenprocessierups.

Melden nest op openbaar domein
Merk jij een nest op openbaar domein, langs een 
gewestweg of langs het jaagpad? Geef dit dan door aan:
•  op het openbaar domein: groendienst, 03 660 17 20, 

groendienst@brecht.be;
• langs een gewestweg: wegen Antwerpen – district Brecht, 

03 330 12 60,  
wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be;

• langs het jaagpad: De Vlaamse Waterweg, 
 info@vlaamsewaterweg.be.

Nest op je privéterrein? 
Contacteer dan zelf een bestrijdingsfirma en probeer de 
nest niet zelf te verwijderen.  
Op www.provincieantwerpen.be (Leefmilieu > Natuur 
en landschap >Biodiversiteit > Dieren en planten 
> eikenprocessierupsen) vind je een overzicht van 
gespecialiseerde aannemers, met hun contactgegevens.
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We merken dat veel inwoners vragen hebben in verband met hun vaccinatie en de bijhorende uitnodiging of afspraak. 
De meeste antwoorden vind je terug op de website www.laatjevaccineren.be. Neem daar dus zeker eens een kijkje. 
Vind je online geen antwoord op jouw specifieke vraag? Hieronder zetten we nog eens op een rijtje waar je met welke 
vragen precies terecht kan: 

Vragen over je vaccinatie, uitnodiging of 
afspraak: waar kan je terecht?  

1.  Uitnodiging en afspraak voor 
vaccinatie: bel naar het callcenter 
op 03 201 50 40 
We vaccineren volgens leeftijd (van oud 
naar jong) en het aantal beschikbare 
vaccins. Als je je uitnodiging hebt 
ontvangen, kan je via de link in je 
uitnodigingsbrief heel eenvoudig online 
je afspraak bevestigen of – als je ervoor 
kiest om je niet te laten vaccineren – 
annuleren. Zit je met een specifieke 
vraag over je uitnodigingsbrief of je 
afspraak voor vaccinatie? Neem dan 
contact op met het callcenter van het 
vaccinatiecentrum op het nummer 
03 201 50 40. Als de wachttijd lang 
oploopt, raden we aan om op een later 
moment terug te bellen. 

2. Medische vragen, 
thuisvaccinatie en vragen over de 
vaccins: contacteer je huisarts 
Echte medische vragen of specifieke 
vragen over de coronavaccins stel je 
best aan je huisarts. Dat geldt ook voor 
vragen over eventuele thuisvaccinatie. 
Enkel je huisarts kan beslissen of je in 
aanmerking komt voor thuisvaccinatie 
als je je door gezondheidsproblemen 
niet kan verplaatsen naar het 
vaccinatiecentrum, ook niet met hulp.  

Opgelet: met medische vragen en 
vragen over eventuele thuisvaccinatie 
kan je dus niet terecht bij
het callcenter van het 
vaccinatiecentrum.  

3.  Beperkte mobiliteit: 
gemeentelijk callcenter  
0800 23 310 of  
corona@brecht.be
Mensen met een beperkte mobiliteit 
mogen zich laten vergezellen door 
een begeleider als ze zich komen laten 
vaccineren. 

Heb je geen zogenaamde prikpartner 
om in het vaccinatiecentrum te geraken 
voor een vaccinatie, dan kan je bellen 
naar het nummer 0800 23 310 
of mailen naar corona@brecht.be. Onze 
medewerkers zoeken dan samen met 
jou naar de beste vervoersoplossing van 
en naar het vaccinatiecentrum. 

LEERLINGEN PIMPEN VACCINATIECENTRUM MET 
TEKENINGEN 

Een goeie tip voor wie zich komt laten vaccineren en even moet wachten in de 
wacht- of rustruimte van het vaccinatiecentrum: geniet van de mooie tekeningen 
en kunstwerken van leerlingen uit alle basisscholen van onze Eerstelijnszone. Alle 
klassen van de basisscholen van Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en 
Zoersel kregen de opdracht om in beeld te brengen hoe zij de coronaperiode beleven. 
Het verbluffende resultaat is te bewonderen in het vaccinatiecentrum, dat met alle 
tekeningen en kunstwerken meteen ook wat sfeervoller aangekleed is. Geef je ogen 
goed de kost, want wie weet spot jij wel de tekening van jouw (klein)kind.  

UITNODIGINGSBRIEF VOOR VACCINATIE DIGITAAL VIA MIJNBURGERPROFIEL.BE
Als je aan de beurt bent voor je gratis prik tegen corona, dan krijg je ongeveer 2 weken op voorhand een persoonlijke 
uitnodiging. De Vlaamse overheid stuurt de brief naar je officiële domicilieadres. Wist je dat je op mijnburgerprofiel.be 
ook jouw uitnodigingsbrief kan terugvinden zodra het jouw beurt is om je te laten vaccineren?
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MET DE BUS OF DE 
FIETS NAAR HET 
VACCINATIECENTRUM
 

(Pendel)bus  
Er is een tijdelijke bushalte vlak voor het 
vaccinatiecentrum. Buslijn 410 (Antwerpen - 
Wijnegem - Malle - Beerse - Turnhout) van De 
Lijn rijdt in beide richtingen rond en stopt aan 
deze tijdelijke extra bushalte. De bussen volgen 
ook de enkelrichtingslus. Aan de bushaltes 
Stelplaats Oostmalle en Guido Gezellelaan 
stopt elke tien minuten een pendelbusje 
richting het vaccinatiecentrum (enkel tijdens 
de openingsuren van het vaccinatiecentrum). 
Meer info over welke bussen je kan nemen 
vanuit onze gemeente op www.brecht.be/
vaccinatiecentrum.

Fiets
Mooi weer op de dag van jouw 
vaccinatieafspraak? Kom dan gerust met 
de fiets naar het vaccinatiecentrum. Je kan 
je tweewieler veilig parkeren in de ruime 
fietsenstalling.  

STAND VAN ZAKEN VACCINATIES  

Op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller kan je 
op elk moment de vaccinatiegraad op de voet volgen. 
Je kan daarbij ook specifiek de resultaten voor onze 
Eerstelijnszone Voorkempen bekijken. Bij het ter perse 
gaan van deze editie op 19 april waren 23.364 personen in 
onze ELZ (met minstens 1 dosis) gevaccineerd. Dat komt 
overeen met 21,23 % van de volwassen bevolking in onze 
ELZ.  We hopen uiteraard dat iedereen zo snel mogelijk 
gevaccineerd geraakt, maar beseffen dat het inenten van 
de volledige volwassen bevolking heel wat tijd vergt. We 
vragen dan ook om nog even geduld te oefenen. Je komt 
zeker aan de beurt!   
 

Nieuw: reservelijst

Via www.QVax.be kan je je online inschrijven 
op een elektronische reservelijst, ook voor ons 
vaccinatiecentrum. Je kan er aangeven op welke 
momenten je beschikbaar bent om snel te worden 
opgeroepen. Als het vaccinatiecentrum dan mensen 
nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in 
te vullen, zal het centrum via de reservelijst de mensen 
met hoogste prioriteit (bijvoorbeeld de oudsten) 
kunnen oproepen. Je krijgt dan een sms en e-mail 
en wordt gevraagd om snel (digitaal!) te bevestigen 
dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het 
vaccinatiecentrum te begeven. Meer informatie op 
www.laatjevaccineren.be. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers het vaccinatiecentrum vlot en veilig 
kunnen bereiken, gelden er een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen in de buurt 
van het vaccinatiecentrum. We zetten ze nog eens op een rijtje:  

• De route van en naar het vaccinatiecentrum is tijdelijk (nog tot 30  november) 
een enkelrichtingslus. Volg de gele signalisatieborden en respecteer het 
éénrichtingsverkeer. De te volgen route gaat als volgt: Turnhoutsebaan - 
Talondreef - Smekenstraat - Guido Gezellelaan - Turnhoutsebaan. Tip: als je 
met je gps naar het vaccinatiecentrum rijdt, schakel je deze best uit in het 
centrum van Oostmalle, want de navigatiesystemen houden geen rekening 
met het tijdelijke éénrichtingsverkeer. Vanaf het centrum van Oostmalle 
volg je daarom best uitsluitend de grote gele signalisatieborden naar het 
vaccinatiecentrum. 

 
• Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een parkeer- en stilstaanverbod in heel wat straten rond het 

vaccinatiecentrum in Oostmalle. Hou de signalisatie in de gaten en respecteer alle verkeersmaatregelen, zowel voor jouw 
veiligheid als die van de andere weggebruikers. 
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NIEUWE 
VACATURE: 
TECHNISCH 
ASSISTENT-
GARAGIST
1 contractuele technisch 
assistent-garagist (D1-3) – 
38/38u (met aanleg van een 
werfreserve van één jaar):

Je staat – samen met je collega’s – 
in voor het onderhoud, nazicht en 
herstellingen aan vrachtwagens, 
kraan, tractoren, klein motorisch 
gereedschap…

Interesse?
De infobundel met vermelding van 
functiebeschrijving, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden vind 
je op www.brecht.be/vacatures. 
De schriftelijke kandidaturen 
moeten, samen met een kopie 
van je diploma/getuigschrift 
(automechanica/autotechnieken) 
en van je rijbewijs B, toekomen bij 
het gemeentebestuur van Brecht, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht 
(tegen ontvangstbewijs) of via 
sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk 
op 11 mei 2021 om 12.00 uur ’s 
middags. Op deze datum lever je 
het bewijs dat je voldoet aan de 
voorwaarden, uitgezonderd het 
recent uittreksel strafregister, dat kan 
toekomen uiterlijk op 14 mei 2021 
om 12.00 uur ’s middags.

INFO Personeelsdienst,  
Gemeentepark 1, 2960 Brecht, 03 317 17 72 
of sollicitaties@brecht.be

BEKNOPT

Door de bijzondere corona-context werkt de FOD Financiën in eerste 
instantie pro-actief. In de maand april zullen hun medewerkers 
telefonisch contact opnemen met de personen die vorig jaar hun 
aangifte via de telefoon lieten invullen. Dat eerste contact dient alleen 
om een afspraak vast te leggen voor het invullen van de aangifte. 
De hulp bij het invullen van de aangifte zelf zal ook per telefoon 
plaatsvinden in de maanden mei en juni.

Vanaf 5 mei 2021
	 ➔ kunnen personen, die de FOD Financiën in april telefonisch niet 

konden bereiken en/of die een aangifte hebben ontvangen waarop het 
telefoonnummer voor de afspraken vermeld staat, zelf met de FOD 
Financiën contact opnemen om een afspraak te boeken.

	 ➔ starten FOD Financiën met het effectief invullen van de aangiften 
per telefoon

INFO FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur)

INVULLEN BELASTINGBRIEF

Geen jaarmarkten en 
kermissen in mei
Het Overlegcomité besliste op 14 april 2021 dat er omwille van 
corona in mei nog geen jaarmarkten en kermissen georganiseerd 
mogen worden. Concreet betekent dit voor onze gemeente dat 
zowel Sint-Job kermis als Pinksterkermis in Sint-Lenaarts spijtig 
genoeg geannuleerd worden. De processie van Sint-Lenaarts komt 
dit jaar ook niet naar je toe, maar nodigt je uit om de historische 
en religieuze schatten van de processie te bewonderen in de Sint-
Leonarduskerk. Meer info op www.brecht.be/processie. 

Nieuwe elektrische laadpaal 
aan de Vaartlaan
In de Vaartlaan in Sint-Job-in-‘t-Goor staat sinds kort een nieuwe 
laadpaal voor het laden van elektrische voertuigen. Een overzicht van 
alle laadpalen vind je op de website: 
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen 
De plaatsing van de nieuwe laadpaal door Fluvius kadert in de ambitie 
van de Vlaamse regering om het gebruik van elektrische wagens aan 
te moedigen. 
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Sociale medische 
en pedagogische 
toelage 2021 
Gemeente Brecht voorziet jaarlijks een sociale 
medische of pedagogische toelage van 210 euro voor 
volwassenen en kinderen met een beperking. 

INFO welzijnscampus Sociaal Huis, Dees Kapetijn, 
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of welzijn@brecht.be

Sociale medische toelage 
Je hebt recht op deze toelage als je minstens 21 jaar 
bent, ingeschreven bent in het bevolkingsregister van 
Brecht (op 1 januari 2021) en één van onderstaande 
tegemoetkomingen kan bewijzen aan de hand van een 
attest (situatie op 1 januari 2021):
• recht hebben op de inkomensvervangende tege-

moetkoming (IVT) of de integratietegemoetkoming 
(IT) van het FOD (bij IT minstens 9 punten (categorie 
2) nodig);

• recht hebben op het zorgbudget voor ouderen 
met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming 
hulp aan bejaarden – THAB) van de Vlaamse 
Sociale Bescherming (minstens 9 punten voor de 
vermindering van zelfredzaamheid);

• minstens 66 % werkongeschikt verklaard zijn en van 
een uitkering genieten in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en dit gedurende minstens 1 
jaar;

• minstens 66 % werkongeschikt verklaard zijn en van 
een uitkering genieten in het kader van de wetgeving 
op het fonds van arbeidsongevallen of het fonds van 
beroepsziekten.

Voor alle bovenstaande tegemoetkomingen moet er een 
betaalbewijs voorgelegd worden van 2021. 

Sociale pedagogische toelage 
Deze toelage voor kinderen wordt verleend aan de 
ouder(s) of voogd die instaan voor de verzorging en de 
opvoeding van het kind met een beperking. Het kind 
moet jonger zijn dan 21 jaar en ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van Brecht. Als bewijs wordt een kopie 
van de beslissing van het kinderbijslagfonds (Groeipakket) 
of de FOD Sociale Zekerheid gevraagd.

Aanvragen

Ben je sinds 1 januari 2021 op pensioen en ontvang  
je geen invaliditeitsuitkering meer, dan vervalt je  
recht op de sociale medische toelage.

De toelage kan aangevraagd worden tot 15 juni 2021 en 
wordt uitbetaald in juli. 

Het aanvraagformulier vind je op de website van Brecht 
(www.brecht.be > leven > personen met een beperking). 

Elke persoon die in 2020 de gemeentelijke toelage 
heeft ontvangen, zal in 2021 een aanvraagformulier 
toegestuurd krijgen zodat alle recente gegevens  
correct kunnen verwerkt worden. 

CORONA: we vragen om de toelage digitaal te bezorgen 
of te deponeren in de brievenbus van de welzijnscampus 
Sociaal Huis in Brecht (Gasthuisstraat 11) of het 
administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor (Kerklei 2) met 
duidelijke vermelding ‘sociale medische / pedagogische 
toelage’. 
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WEG- EN RIOLERINGSWERKEN 
ROMMERSHEIDE FASE 4: START WERKEN
De gemeente zal in samenwerking met Pidpa 
weg- en rioleringswerken uitvoeren in het gebied 
Rommersheide. Het project is begroot op ± 2,7 miljoen 
euro (excl. btw). Voor de uitvoeringstermijn wordt een 
periode voorzien van 160 werkdagen.

Presentatie weg- en rioleringswerken
Studiebureau Sweco heeft een presentatie 
opgemaakt waarin alle gegevens te vinden zijn in 
verband met fasering van de werken, omleidingen, 
contactpersonen…. Deze presentatie kan je bekijken 
op de gemeentelijke website www.brecht.be/
rommersheide-fase4. 

Planning
Aannemer Adams zal deze werken voor Pidpa 
uitvoeren. De werken starten op maandag 10 mei 2021. 
De werken worden gefaseerd uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat zo weinig mogelijk bewoners hinder hiervan 
ondervinden:

• start: gedeelte Mieksebaan (startende vanuit de Jos 
Nuytsdreef en zo werken richting Rommersheide A). 
Er wordt voorzien dat tegen de bouwvakantie juli 
2021 de Mieksebaan terug tijdelijk berijdbaar is 
(asfalteringswerken zullen pas erna opstarten);

• Rommersheide I en J;

• Gedeelte Albatrosdreef;

• Rommersheide A en gaande richting Rommersheide G;

• Mostvenlaan.

Omleiding
Om de werken zo snel mogelijk te laten verlopen en de 
hinder voor de bewoners zo klein mogelijk te houden, is 
er een omleiding voorzien voor de ganse zone. Deze zal 
als volgt opgesteld worden door de aannemer:

• Werken in Mieksebaan > omleiding verkeer 
Mieksebaan via Andrélaan - Schotensesteenweg

• Werken Rommersheide I en J > bewoners zullen via 
speelterreintje Rommersheide tijdelijk weg geraken.

• Werken Albatrosdreef > omleiding doorgaand 
verkeer via Mieksebaan – Spechtendreef

➔ Bij werken aan kruispunt Albatrosdreef 
– Spechtendreef: verkeer via Dwarsdreef – 
Vissersdreef - Spechtendreef

• Werken Rommersheide A-B-C-D-E-G > 
onderbreking doorgaand verkeer, omleiding via 
Mieksebaan of Rommersheide F.

INFO Dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of  
iris.segers@brecht.be

KAMPWEG/WUUSTWEZELSTEENWEG VANAF 4 MEI 
VOLLEDIG AFGESLOTEN TUSSEN WUUSTWEZEL EN BRECHT

Vanaf 4 mei 2021 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren op de 
Kampweg/Wuustwezelsteenweg tussen Wuustwezel en Brecht. Het wegdek van de gewestweg 
wordt vernieuwd en er worden ook enkele amfibietunnels aangelegd. De werken zullen in principe 
6 weken duren, tot 11 juni. Tijdens deze periode is de de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer in beide richtingen en wordt er een omleiding voorzien via Loenhout en de E19.

INFO AWV, www.wegenenverkeer.be/wuustwezel
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Heb je een wespennest dichtbij of in je huis die een gevaar vormt, 
dan is het trouwens ook raadzaam om die te laten verwijderen. 
Vul daarvoor het formulier in op www.brandweerzonerand.be 
(wespenverdelging). Voor het verdelgen van een wespennest door 
de brandweer betaal je 40 euro.

#kijkinuwkot: opgepast voor de 
Aziatische hoornaar 
 
De Aziatische hoornaar is een gevaarlijke wespachtige die in hoog tempo 
Europa aan het koloniseren is. Onder het motto #kijkinuwkot is het 
belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest 
terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

Deze invasieve exoot is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en 
staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor 
bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging. Een Aziatische hoornaar 
is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van kleur; de kop heeft 
opvallende oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band en 
de poten zijn half zwart, half geel van kleur.

Denk je dat je een Aziatische hoornaar of een nest gezien hebt?
• Blijf op afstand van het nest! Een Aziatische hoornaar is heel 

beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk uithalen.

• Maak een foto en meld dit op www.vespawatch.be. Als het effectief om 
deze exotische wesp gaat, komen speurders langs om op zoek te gaan 
naar het nest of wordt contact opgenomen om het nest te verdelgen.

INFO https://vespawatch.be

Wakosta?! 
Nieuwe app als 
wegwijzer in 
jouw budget
Budget In Zicht (met steun van 
de Vlaamse overheid) lanceerde 
een nieuw, gebruiksvriendelijk 
hulpmiddel om je inkomsten en 
uitgaven bij te houden. Wil je 
graag meer overzicht over jouw 
budget? Ga dan aan de slag met 
de app WAKOSTA. 

Deze no-nonsense budgetapp 
berekent snel en accuraat wat 
jouw kosten zijn en hoeveel geld 
je zonder zorgen kan uitgeven. 
De app is helemaal gratis, je hebt 
geen persoonlijk account nodig 
en je kan er offline mee aan de 
slag.

Met de vernieuwde versie van de 
app kan je:
• nog vlotter je inkomsten en 

uitgaven invoeren, wijzigen of 
wissen;

• in één oogopslag zien hoe je 
kosten zijn verdeeld;

• dit visueel overzicht bewaren 
of versturen in PDF;

• voortaan kiezen voor een 
Nederlandse, Franse of 
Engelse versie.

INFO www.budgetinzicht.be, download 

de gratis app in de Play Store (Android) of 
App Store (IOS)
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Verantwoordelijk uitgever
Charlotte Beyers, Oude Veldstraat 25, 2960 Brecht

Foto-wandelzoektocht
Akabe Rafiki (een scoutsgroep voor kinderen met een beperking) heeft 2 leuke fotozoektochten van 6 en 12 km 
uitgestippeld in Sint-Job-in-‘t-Goor. Via het invulformulier op hun website en facebookpagina kan je de routes 
aanvragen. De routes zijn gratis, je kan wel een vrije bijdrage storten om hun zomerkamp een financieel zetje te 
geven. De wandelingen vertrekken aan de parking van ‘t Goorhof en je kan nog deelnemen tot 30 juni 2021.

INFO dienst welzijn, kris.vandijck@brecht.be, www.ecowijzer.be  

Ken jij Ecowijzer.be al? 
Ben jij als moderne en bewuste consument op zoek 
naar verkooppunten van lokale, biologische, eerlijke en 
duurzame producten? Bezoek dan zeker de website van de 
Ecowijzer. Dit is een initiatief van gemeenten Brecht, Essen, 
Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel. De website kreeg een 
nieuwe lay-out en werd nog gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Speciaal voor jou!

(h)eerlijke producten op 1 website
Zin in (h)eerlijke producten van de Wereldwinkel, verse 
melk rechtstreeks van de boer om de hoek, groenten en 
fruit van het seizoen, tweedehands speelgoed of honing 
van de lokale imker? Je vindt het allemaal via www.
ecowijzer.be. De lancering van de vernieuwde website is 
voorzien op 1 mei. Omdat een fysieke activiteit nog niet 
aan de orde is, organiseren we een wedstrijd om zo meer 
bekendheid te geven aan de Ecowijzer. 

Win!
Via onderstaand invulformulier kan je deelnemen aan de 
schriftelijke wedstrijd. Beantwoord de 2 vragen en maak kans 
op één van de 5 boxen vol lokale, (h)eerlijke, biologische en 
duurzame producten en dit ter waarde van 30 euro. 

Via de Facebook en de Instagram van de Ecowijzer zijn 
er ook 5 boxen te winnen. Plaats een foto op je eigen 
Instagram (in je feed of op je stories) met #ecowijzer_
wedstrijd én tag @ecowijzer in je Instagrampost. Of plaats 
een foto op je Facebookpagina met #ecowijzer_wedstrijd. 
De foto moet in één van de 5 gemeenten van de Ecowijzer 
genomen zijn en voorzien van een locatieaanduiding. 
Vergeet ook niet de handelaar te taggen, indien mogelijk. 
De meest originele posts en stories maken kans op één 
van de 5 boxen. Deelnemen aan de wedstrijd kan van 1 mei 
tot 22 mei 2021. 

INFO Akabe Rafiki, https://akaberafiki.be

Ecowijzer – win een box vol lokale, (h)eerlijke, biologische en duurzame producten

Voornaam en naam:  ...........................................................................................................................................................................................

Straat en nummer: ........................................................................ Gemeente:  .................................................................................................

Telefoonnummer:........................................................................E-mailadres: .................................................................................................

Wedstrijdvragen

1.  Met welke 3 Fairtradelabels wordt er gewerkt op de Belgische markt?  1. .................... 2. .................... 3. .....................

2.  Bij hoeveel verkooppunten in onze regio kan je terecht voor aardbeien? .....................

Breng dit antwoordformulier ten laatste op 22 mei binnen in het gemeentehuis (Gemeentepark 1), administratief centrum (Kerklei 2) 
of sociaal huis (Gasthuisstraat 11). 

✁
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