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Beste bewoners van de Bomenwijk,
Tijd voor ons 2de wijkkrantje in jullie brievenbus!
Bedankt voor alle leuke reacties die we mochten ontvangen op onze eerste
editie!
Ondanks corona hebben we met het bestuur verder gewerkt en al een paar
leuke activiteiten gepland. Wilt u aanwezig zijn, reserveer dan alvast een
plaatsje in uw agenda. Meer informatie volgt nog.
Geplande activiteiten (onder voorbehoud van de coronamaatregelen):
-

Zaterdag 25 september 2021: 2de BBQ Wijkcomité Bomenwijk in zaal
Muysbroek
Vrijdag 28 januari 2022: 2de nieuwjaarsreceptie Wijkcomité Bomenwijk
in zaal Biz Lux.
Zondag 1 mei 2022: 10de rommelmarkt

Vorig jaar hadden we in de zomervakantie een heel leuke zomerzoektocht.
Ook voor dit jaar stak onze werkgroep een heel leuke uitdaging in elkaar!
In dit krantje ontvangt u alvast een formulier van onze zomerzoektocht
2021. We duimen voor een zomer met heel mooi weer en hopen op vele
inzendingen. Wij gaan alvast op zoek naar een paar mooie prijzen om de
winnaars te belonen! Succes!
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.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur van Wijkcomité Bomenwijk

Nieuwe uitdaging:
Deze keer gaan we voor een actie om de naambekendheid van ons
Wijkcomité Bomenwijk te vergroten.
In dit krantje vindt u een A5 formuliertje met daarop: ‘ik woon in de
Bomenwijk’.
Wij vragen aan u om dit gedurende de maand mei op te hangen aan jullie
raam/garage/brievenbus/.... zodat onze hele wijk ons beter leert kennen.
Foto’s hiervan mogen steeds doorgemaild worden naar
info.bomenwijk@gmail.com of gepubliceerd worden op onze
facebookpagina: ‘wij zijn van de Bomenwijk’.
De laatste week van mei zullen de leden van Wijkcomité een wandeling
maken doorheen de straten en zal er een bewoner beloond worden met een
flesje mojito. Helpt u ons mee?

Oplossing opdracht vorige editie:
Vorige editie stelden we jullie volgende vraag:
Welke "Kampioen" groeide op in onze wijk?
Het antwoord: Marcske Vertongen oftewel Herman Verbruggen.
We ontvingen vele juiste oplossingen en hieruit werd 1 winnaar
geselecteerd.
Dankzij onze sponsor di-Vinos, Van Riel & Zoon, Acaciadreef 6, kon onze
voorzitter Wilfried Van Wesenbeeck het pakket van 2 flessen wijn
overhandigen aan winnares Lynn Verbreuken uit de Palmstraat.
Proficiat Lynn!

Wist-je-datje:
Wisten jullie dat er in onze Bomenwijk een
ruilboekenkastje staat?
Aan de voordeur van de Akkerstraat 107 staat
een mooi exemplaar!
Hier kunnen jullie gratis een boek lenen, ruilen,
meenemen of doneren.
Een bezoekje waard!

Informatie BIN Bomenwijk:
Naast Wijkcomité Bomenwijk werd ook een
buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht in onze wijk.
BIN Bomenwijk omvat dezelfde straten als het
Wijkcomité Bomenwijk:
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, Van
Paesschendreef, Wilgenstraat, Zandstraat en Zilverlindendreef.
Samen gaan we voor een veiligere buurt. Deelname BIN is gratis.
Voor meer informatie: www.bomenwijk.be

Ik word graag gecontacteerd in verband met BIN Bomenwijk!
Naam: ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Telefoonnummer: .....................................................................................
E-mailadres: .............................................................................................

De Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid (BA), Privé Leven
(Familiale Verzekering):
Vorige keer publiceerden we een artikel: Hoe hou je je huis brandveilig.
Nu geven we jullie meer informatie over De Verzekering Burgelijke
Aansprakelijkheid (BA), Privé Leven (Familiale Verzekering).
Deze verzekering is niet verplicht, in tegenstelling tot bijv. de
Autoverzekering.
Er zijn dan ook nog heel wat mensen die niet verzekerd zijn. Hiervoor
worden verschillende redenen/misverstanden ingeroepen zoals
bijvoorbeeld: Dit is enkel nuttig met kinderen of loslopende huisdieren.
Niets is minder waar!
Het is helaas menselijk om wel eens een foutje te maken of één van die
dagen te hebben dat je alles laat vallen. Dan is het fijn om te weten dat
iemand voor jou de aangerichte schade zal vergoeden en zo voorkomt dat
je voor onverwachte grote uitgaven staat.
Deze verzekering dekt schade die onvrijwillig (per ongeluk) aan
anderen wordt toegebracht tijdens het particuliere leven (dus niet in
beroepsverband).
Enkele voorbeelden:
- Je rijdt iemand aan met je fiets en die persoon valt en verwondt zich
- Jouw hond schrikt en bijt een toevallige voorbijganger
- Tijdens het voetballen mist jouw zoon het doel, maar scoort in de
ruit van de buurman
- Je morst rode wijn op de nieuwe zetel van jouw schoonmoeder.
Omgekeerd voorzien de meeste polissen standaard of in optie ook een
waarborg “Rechtsbijstand” die jouw belangen verdedigt wanneer je zelf
slachtoffer bent van een schadegeval.
Wat wel of niet verzekerd is kan per verzekeraar verschillen, alhoewel er
wel standaard minimum waarborgen voorzien zijn. Bekijk dit met jouw
verzekeraar/makelaar om het beste contract af te sluiten passend bij jouw
persoonlijke situatie. Vergeet ook niet, in de loop van het contract,
rekening te houden met veranderde gezinssituaties, kinderen die uit huis
zijn, ouderen die in een WZC verblijven, aanschaf van een e-bike, enz.
Binnen het bestek van dit krantje was die uiteraard maar een zeer beknopt
overzicht. Voor volledige informatie neem je best contact met jouw
verzekeringsmaatschappij en/of jouw makelaar.
Onafhankelijk advies en meer info kan je ook vinden bij:
- www.verzekeringen.be
- www.wikifin.be/verzekeringen

VU: Wilfried Van Wesenbeeck, Elzenstraat 16, 2950 Kapellen

