
BBQ CODA
Zondag 1 juli

Reuze BBQ ten voordele 
van palliatieve zorg.
Reuze BBQ ten voordele 
van palliatieve zorg.

KUNST OP HET HOF
za 7 - ma 9 juli

Unieke kunst- en plat-
telandsroute. Ontdek onze 
streek met de fi ets!

HANG MIJ AAN JE PRIKBORD!

WELKOM IN DE ZOMER VAN WUUSTWEZEL!
Deze zomer hoef je niet ver om allerlei leuks te beleven. Je kan het gewoon in 
Wuustwezel met talloze evenementen, spannende activiteiten van ons bruisend 
verenigingsleven, ons mooie pla� eland of de gezellige dorpskernen vol uniek erfgoed. 
Wuustwezel is de Poort naar het Pla� eland en daar is deze zomer van alles te doen!

Juni

GO0REINDS TUINFEEST
zondag 24 juni

Een gratis dag vol ple-
zier met Feelgood Market, 
foodtrucks, randanimatie, 
optredens in het centrum 
van Gooreind.

ETU SPRINT TRIATHLON
zaterdag 23 juni

Internationale sportwed-
strijd met meer dan hon-
derd atleten uit dertig 
verschillende landen. 

DREAMFESTIVAL
za 23 - zo 24 juni

Feestweekend voor jong en 
oud met optredens, food 
corner, springkastelen en 
een wereldrecordpoging 
Clics-tapijt. Sportpark 
Ka� egat.

Juli

za 7 - ma 9 juliza 7 - ma 9 juli

Unieke kunst- en plat-
telandsroute. Ontdek onze 
streek met de fi ets!

Unieke kunst- en plat-
telandsroute. Ontdek onze 

FOODTRUCKFESTIVAL 
SMA(A)K
vrijdag 6 - zondag 8 juli
Het gemeentepark wordt 
één groot openluchtrestau-
rant naar aanleiding van 
Vlaanderen Feest!!

NEERVENKERMIS
vrijdag 6 - zondag 8 juli

Reuze kermis in Loenhout 
met bal, koers, run en een 
springkasteel

DUATLON DE NOTELAAR
Zaterdag 21 juli

Als duo 5 km lopen en 20 
km fi etsen

FIETSZOEKTOCHT
STERLICHT
zondag 29 juli

Reacreatieve fi etstocht met 
puzzelopdrachten

LOENHOUT ZOMERT
do 2, 9 en 16 augustus

Gratis avondconcerten 
op de feestweide van de 
Dorens

Augustus
BEACHWEEKEND
do 2 - zo 5 augustus

20ste editie met optreden 
van K3 op donderdag.

STERKE PEER TRIATLON
zaterdag 11 augustus

Sport en plezier op de trio 
triatlon, kids run en 1/8e 
triatlon.

KRUISWEGKERMIS
zo 26 - ma 27 augustus

Een combo van kermis, 
wielerwedstrijden en kunst

ZANDBERGRUN
zaterdag 1 september

rondrit met zijspanmoto's 
met mindervaliden aan 
boord.

September
BLOEMENCORSO
zondag 9 september

Optocht van praalwagens 
bedekt met bloemen.

BOERENMARKT
zondag 16 september

Markt met verse producten 
en een optocht van old-
timertractoren.

DORPSDAG
zondag 23 september

Handelaren en verenigin-
gen stellen zich voor op 
onze derde dorpsdag

Trek je naar het buitenland op vakantie? Maak dan de 'W' 
met je vingers, met keitjes op het strand, met fruit,... Blijf je in 
Wuustwezel, laat ons dan je favoriete plek in onze gemeente 
zien. Deel je topfoto's met ons via #trotsopwezel en vergeet je 
bericht niet openbaar te ze� en, want wij delen prijzen uit!


