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Beste bewoners van de Bomenwijk, 

 

In het voorjaar van 2019 werd ons Wijkcomité Bomenwijk opgericht met 

het doel de buren dichter bij elkaar te brengen door een paar keer per jaar 

leuke activiteiten te organiseren.  

In het verleden organiseerden we reeds de rommelmarkt op 1 mei, een 

BBQ, een nieuwjaarsreceptie en een wandelrally in onze wijk. 

Door corona zijn we echter verplicht geweest onze activiteiten tijdelijk 

stop te zetten, enkel onze wandelrally kon doorgaan vorig jaar. Maar niet 

getreurd! Met dit krantje gaan wij, het bestuur van Wijkcomité 

Bomenwijk, jullie op de hoogte houden van geplande activiteiten, 

verslagen van voorgaande activiteiten, nieuws van onze BIN-werking,  

een leuke wedstrijd,... 

We plannen 4 edities te maken verspreid over het jaar. 

Wilt u meer informatie over Wijkcomité Bomenwijk? Bezoek dan onze 

website: www.bomenwijk.be of onze facebook-pagina: ‘wij zijn van de 

Bomenwijk’. 

Wenst u lid te worden van BIN Bomenwijk? Dan kan u zich meteen 

inschrijven via onze website: www.bomenwijk.be 

Heeft u opmerkingen, suggesties, een leuk weetje over onze wijk? Uw 

input is welkom! U kan ons bereiken via info.bomenwijk@gmail.com. 

 

Het Wijkcomité Bomenwijk omvat volgende straten: Abeeldreef, 

Acaciadreef, Akkerstraat, Albertdreef, Beukendreef, Binnenweg, 

Eikendreef, Elzenstraat, Essenhoutstraat, Hoevensebaan (oneven nrs va 

Zandstraat tot grens Hoevenen), Iependreef, Irisdreef, Knotwilgstraat, 

Nieuwe Wijk, Oblatenlaan, Palmstraat, Peedreef, Pieter de Smetdreef, 

Platanendreef, Silvesterdreef, Sterrelaan, Wilgenstraat, Zandstraat en 

Zilverlindendreef. 

 

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Wijkcomité Bomenwijk 

 

http://www.bomenwijk.be/
http://www.bomenwijk.be/
mailto:info.bomenwijk@gmail.com


 
Kort verslag fotozoektocht: 

Het Wijkcomité organiseerde een fotozoektocht doorheen de wijk tijdens 

juli, augustus en september 2020. De fotozoektocht kwam er na de 

lockdown om iedereen terug op een gezonde manier buiten te krijgen en 

met als doel dat iedereen onze wijk beter zou kunnen leren kennen. 

Het werd een groot succes! Ook mensen van buiten onze wijk hadden 

interesse en we ontvingen vele antwoordformulieren. Sommigen van de 

deelnemers deden de fotozoektocht zelfs meerdere keren! 

 

Indien u onze fotozoektocht gemist heb en toch nog graag de 

fotozoektocht wilt doen, kijk dan niet naar onderstaande oplossingen en 

stuur ons een mailtje via info.bomenwijk@gmail.com. We bezorgen u dan 

alsnog een formulier.  

 

Oplossingen vragen fotozoektocht: 

1 Woning paters Oblaten  

2 Nelson Mandela Park  

3 PEED 2  

4 Bordje net opgeruimd, hou jij het proper. Bos, Bomen  

5 28 brievenbussen  

6 Iependreef 28  

7 Irisdreef  

8 Albertdreef  

9 Platanendreef 59  

10 Ambassade Suriname  

11 Lindenhof  

12 15000 V  

13 Oblatenlaan  

14 Zandstraat  

15 Hoevensebaan 197  

16 Sterrelaan  

17 9/5/’72  

18 Nieuwe wijk  

19 Palmstraat 121  

20 5  

21 Drogen van brandweerslangen en klimtoren RED-team  

22 Vrijdag  

23 Inez Pauwels wijkagente  

Schiftingsvraag : 7072 
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Nieuwe uitdaging: 

Omdat de fotozoektocht een groot succes was zijn we op zoek gegaan naar 

een nieuwe uitdaging die we jullie kunnen bezorgen. Hieruit ontstond ook 

het idee van dit nieuwskrantje... Hiermee kunnen we jullie niet alleen laten 

weten dat we nog steeds actief zijn, maar jullie ook een nieuwe opdracht 

bezorgen die uitgewerkt werd door onze werkgroep. 

 

Dankzij onze sponsor di-Vinos, Van Riel & Zoon, Acaciadreef 6 kunnen 

we uit de inzendingen een gelukkige loten die een pakket krijgt 

thuisbezorgd met 2 flessen wijn. 

 

Deze keer een heel korte opdracht: 

Welke "Kampioen" groeide op in onze wijk? 

 

Wilt u kans maken op onze mooie prijs? Stuur dan bij voorkeur een mailtje 

naar info.bomenwijk@gmail.com met uw oplossing.  

We verwachten jullie antwoorden voor 01/04/2021. Vergeet niet uw naam 

en adres te vermelden. Succes! 

 

Indien u niet beschikt over een e-mailadres, dan kan u onderstaand(e) 

strookje(s) bezorgen op het adres: Elzenstraat 16 (Wilfried).  

 

 

Antwoordformulier opdracht: 

 

Oplossing: ................................................................................................. 

 

Naam: ........................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................................ 

 

Telefoonnummer: ..................................................................................... 

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

 

Ik word graag gecontacteerd in verband met BIN Bomenwijk! 

 

Naam: ........................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................................ 

 

Telefoonnummer: ..................................................................................... 

E-mailadres: ............................................................................................. 
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Nieuws van BIN Bomenwijk 

Naast Wijkcomité Bomenwijk werd ook een 

buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht in onze wijk. 

BIN Bomenwijk omvat dezelfde straten als het 

Wijkcomité Bomenwijk. Samen gaan we voor een 

veiligere buurt. Deelname BIN is gratis. 

 

Hoe hou je je huis brandveilig 

BIN en wijkcomité Bomenwijk willen leden informeren over gevaren die 

in het leven van alledag al eens vergeten worden. Brand bijvoorbeeld. Het 

gebeurt niet enkel bij je buren en eist jaarlijks vele slachtoffers met 

dodelijke afloop of afschuwelijke brandwonden.  

 

Wat kun je doen om je huis of appartement brandveilig te maken?  

 

Vooral niet doen: roken in bed, de keuken verlaten tijdens het koken, 

defecte elektrische apparaten gebruiken zoals een frituurpan, de filter van de 

dampkap niet tijdig vervangen, de verwarmingsketel niet onderhouden...  

 

Sinds 2020 is het verplicht rookmelders te plaatsen. Met het label CE en 

EN 14064 te koop in doe-het-zelf zaken en elektrowinkels. Best is een 

batterij die 10 jaar meegaat. De melder plaats je aan het plafond van hal en 

slaapkamer(s). Ook regelmatig poetsen met een stoffen doek en 

maandelijks eens testen.  

 

Gelukkig beschikken wij in België over vele gemotiveerde 

brandweerlieden. Bij brand zijn die in iets minder dan 10 minuten na 

verwittiging bij jou. Bel 100 (brandweer), 101 (politie) of 112 (Europese 

noodnummer). Misschien ben je in paniek maar probeer toch minstens te 

melden:  

- Waar het brand (juiste adres, als je dat niet weet een ijkpunt bakker, café 

...)  

- Wat er precies aan de hand is  

- Gewonden  

- Wie jij bent (geef je telefoonnummer voor bijkomende informatie)  

 

Op onze website www.bomenwijk.be verschijnt binnenkort een uitgebreid 

interview met een verantwoordelijke van de brandweer met nog veel meer 

bruikbare tips! 
 

 

VU: Wilfried Van Wesenbeeck, Elzenstraat 16, 2950 Kapellen 


