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Beste bewoners van de Bomenwijk,
Onze eerste activiteit in het post-corona tijdperk was een groot succes.
Dankzij meer dan 20 vrijwilligers werd het ons door de paters Oblaten gratis
ter beschikking gestelde terrein Muysbroek volledig opgeknapt voor een
succesvolle BBQ. Niet minder dan 125 wijkbewoners hebben kunnen
genieten van lekker eten , mooi weer en aangename muziek.
Steeds meer bewoners bieden zich aan om ons bij de komende activiteiten
te komen helpen. We kijken er dan ook naar uit om samen met hen onze
nieuwjaarsreceptie tot een minstens even groot succes te maken.
Heb je zelf ook interesse om bij een activiteit te komen helpen, hoe klein je
bijdrage ook mag zijn, je bent van harte welkom. Neem gerust contact op
met één van onze bestuursleden of stuur ons een bericht..
Lees zeker dit krantje en blijf zo op de hoogte van wat er in onze wijk de
komende maanden te beleven valt.
Met vriendelijke groeten uit onze wijk,
Wilfried Van Wesenbeeck
Voorzitter wijkcomité bomenwijk
Geplande activiteiten (onder voorbehoud coronamaatregelen):
-

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? U kan zich inschrijven via
onze website: www.bomenwijk.be

Resultaten Zomerzoektocht:
Ook dit jaar organiseerden wij een Zomerzoektocht.
De opgave was deze keer een beetje aan de moeilijke kant en de zomer
niet zo zonnig, daardoor kregen we helaas minder inzendingen.
Graag zetten we de 5 winnaars even in de kijker:
1. Borghs Maggie, Fortsesteenweg
2. Cauwelaers Stefan, Essenhoutstraat
2. Serron Gilberte, Helmstraat
4. Van Den Bogaerts Marianna, Essenhoutstraat
5. Haché Jan, Kon. Elisabethlei
Dikke proficiat !
Met dank natuurlijk aan de gulle schenkers van deze prijzen : Di-Vinos
(Marc Van Riel) en Apotheek Piqueur.
Intussen starten wij met de voorbereiding van de volgende editie!

Op de foto: Luc Jongeneelen, Maggie Borghs en Hugo De Meyer, foto’s
van de andere winnaars kan u terugvinden op onze facebookpagina.

Nieuws uit onze wijk:
Een eeuweling in onze wijk.
Op 24 september vierde Maria Cools uit de Binnenweg haar 100ste
verjaardag. In naam van ons Wijkcomité Bomenwijk hebben we haar
vandaag een boeket bloemen overhandigd in het WZC waar zij verblijft.
Ter info: deze kranige dame was bij onze aankomst aan het turnen!!

Op de foto: Hugo De Meyer, Maria Cools en Wilfried Van Wesenbeeck

Wijkcomité Bomenwijk:
Ons bestuur bestaat momenteel uit volgende leden: Sandra Aerenhouts,
Marc De Crom, Hugo De Meyer, Tom De Ruijter, Ann De Witte, Jan
Discart, Luc, Jongeneelen, Barbra Roggeman, Maurice Rutten, Els Smets,
Leo Stes, Renate Stevens, An Swerts, Luc Van Beylen, Paula
Vandenbergh, Marianne Van de Weyer, Marina Vangeninden,Wilfried
Van Wesenbeeck, Walter Vermylen

De truukendoos van de internet crimineel
Nieuwe misdadigers kunnen nu heel eenvoudig anoniem het internet
misbruiken om u te bestoken met nepmails, valse websites of als wedstrijd
vermomde vragenlijsten.
Op zoek naar je financiële gegevens, codes, wachtwoorden. Om je later
dan te bestelen of te bestoken met ongewenste advertenties.
Een sticker met ‘geen ongeadresseerd drukwerk’, zoals op je brievenbus,
zal hier niet helpen. Of je slachtoffer wordt is slechts een kwestie van tijd.
De boosdoener wordt steeds vernuftiger.
Om deze ingewikkelde criminaliteitsvormen wat inzichtelijker te maken
werd de brochure ‘Preventie- en remediëring voor slachtoffers van
cybercrime’ ontwikkeld. Een initiatief van het Provinciebestuur
Antwerpen, het Openbaar Ministerie (Parket) en de politie.
Er staat duidelijk vermeld hoe je onheil kunt voorkomen en wat te doen
doen als het gebeurd is.
Een aanrader die je kan downloaden via www.politie.be.
Op onze website www.bomenwijk.be verschijnen binnenkort korte
verhaaltjes die je een grondig inkijk geven in deze boeiende materie. Zeker
eens bekijken.
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