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Beste bewoners van de Bomenwijk,
Dankzij het vlot verloop van de vaccinatiecampagne hebben we eindelijk
weer uitzicht op een aangenamer sociaal leven. We hebben dan ook al
enkele activiteiten gepland in de hoop dat we elkaar weldra terug kunnen
ontmoeten. Bij dit krantje vindt u al een uitnodiging voor onze gezellige
wijk-BBQ. Noteer ook alvast onze nieuwjaarsreceptie en probeer zeker
onze jaarlijkse zomerzoektocht. Wij kijken er alvast naar uit om samen
met jullie het glas te heffen op betere tijden.
Wilfried Van Wesenbeeck
Voorzitter wijkcomité bomenwijk Kapellen

Geplande activiteiten (onder voorbehoud coronamaatregelen):
-

Zaterdag 25 september 2021: 2de BBQ Wijkcomité Bomenwijk in zaal
Muysbroek (zie meer informatie in bijgevoegde brief)
Vrijdag 28 januari 2022: 2de nieuwjaarsreceptie Wijkcomité Bomenwijk
in zaal Biz Lux.
Zondag 1 mei 2022: 10de rommelmarkt

Meer informatie over Wijkcomité Bomenwijk?
Bekijk zeker eens onze website: www.bomenwijk.be of onze facebookpagina: wij zijn van de Bomenwijk.
Heeft u opmerkingen, suggesties, een leuk weetje over onze wijk? Uw
input is welkom! U kan ons bereiken via info.bomenwijk@gmail.com.
Wenst u lid te worden van BIN Bomenwijk? Dan kan u zich meteen
inschrijven via onze website: www.bomenwijk.be

Nieuwe uitdaging:
We hebben de letters van een zin door de lettermolen gehaald.
Welke slogan zoeken we hier?

Je miin do en wikonkwob.
Hebt u de oplossing gevonden en wilt u kans maken op een flesje Hugo?
Stuur dan bij voorkeur een mailtje naar info.bomenwijk@gmail.com met
uw oplossing.
We verwachten jullie antwoorden voor 01/09/2021. Vergeet niet uw naam
en adres te vermelden. Succes!
Indien u niet beschikt over een e-mailadres, dan mag u het antwoord op
een briefje bezorgen op het adres: Elzenstraat 16 (Wilfried). Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.

Winnaar fles mojito:
In de vorige editie voegden we een papier toe met het logo van
Wijkcomité Bomenwijk en verzochten we om dit zichtbaar op te hangen.
Onze bestuursleden wandelden door de wijk en ontdekten in totaal 60
logo’s! Dank je wel voor jullie deelname!
Uit de deelnemers trok de onschuldige hand van ons wijkcomitélid Els
Smets de winnaar.
Ons bestuurslid Luc Van Beylen mocht fier de prijs overhandigen aan zijn
buurman, Marcel Van Dijck. Proficiat Marcel!

Niet te vergeten onze Zomerzoektocht:
Onze zomerzoektocht loopt nog tot eind augustus!
U kon het deelnameformulier vinden in onze vorige editie.
Hebt u dit gemist? Deelnameformulieren zijn te verkrijgen en in te leveren
bij Dagbladhandel Blauw hof, Hoevensebaan 233, 2950 Kapellen en in het
administratief centrum van Kapellen. Digitaal inleveren kan via
info.Bomenwijk@gmail.com. Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd.
De opgave is niet zo gemakkelijk deze keer, maar de antwoorden zijn
zeker te vinden. Een kleine tip is ons wist-je-datje, maar misschien kunnen
buren die reeds langer in onze wijk wonen jullie ook wel een handje op
weg helpen!
Ook deze keer hebben we weer een mooie prijzen zoals wijn en een
springkasteel voor een dag!

Wist-je-datje:

Wisten jullie dat de Koninklijke Heemkring Hoghescote gevestigd is in
onze wijk?
Je kan hen terugvinden in de Hoeve Van Paesschen, Van Paesschendreef 3.
In hetzelfde gebouw bevindt zich tevens de gerestaureerde Smoldersklok.
Je kan bij de Koninklijke Heemkring Hoghescote altijd terecht met vragen
over Kapellen en onze wijk.
Zeker een bezoekje waard!
Voor meer info: www.heemkring-hoghescote.be

Fietsers en de wegcode:
De vakantie is halfweg en de zon is er weer. Ideaal fietsweer dus.
Een fietser is een “zwakke weggebruiker” en heeft dus heel wat “rechten”,
maar zeker ook een flink aantal “plichten”, en deze laatste zijn niet altijd
voldoende gekend. Daarom hier, zeer beknopt, een aantal basisregels ter
herinnering. Meer info in brochure “Fietsers en de wegcode” - uitgave
BIVV (Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid), www.BIVV.be
Plaats op de rijbaan:
- Op fietspad indien dit aanwezig is
- Op fietspad aangeduid aan beide zijden van de rijbaan door
onderbroken witte strepen, enkel op de strook rechts in de rijrichting
- Fietspad met bord D7 (blauw met witte fiets), alleen in de
rijrichting met dit bord
- Rond punt: altijd in “tegen”-wijzerzin, dus naar rechts.
- Naast elkaar indien er voldoende ruimte is om te kruisen
- Buiten bebouwde kom moet je achter elkaar gaan voor achterop
komend verkeer
Op trottoir:
- Kinderen tot 10 jaar mogen altijd op het trottoir
- Anderen enkel indien er geen fietspad is, niet in bebouwde kom, altijd
rechts in de rijrichting, voorrang voor andere gebruikers van het trottoir
Oversteken:
- Zebrapad is enkel voor voetgangers, dus bij oversteken afstappen
- Oversteekstrook voor fietsers: voorzichtig, auto’s moeten geen
voorrang geven, tenzij je al op de oversteekplaats bent.
Voorrang:
- De voorrangsregels (ook van rechts) zijn universeel, dus ook
fietsers moeten deze respecteren
Verboden richting:
- Is enkel toegelaten als er onder het bord C1, een bijkomend bord is
met afgebeelde fiets
En ook:
- Altijd stuur vasthouden
- Geen GSM gebruiken
- Richting aangeven met hand of arm
- Lichten voor en achter in orde
- En….. ook geen “glaasje op” op de fiets
Veel fietsplezier!!!
VU: Wilfried Van Wesenbeeck, Elzenstraat 16, 2950 Kapellen

