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OP KAMP
IN WUUSTWEZEL



WELKOM OP KAMP IN 
WUUSTWEZEL!

Contactgegevens
Voor verschillende vragen kan je terecht in het gemeentehuis en bij de 
jeugddienst:

Adres:   Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel
   De jeugddienst vind je op de eerste verdieping.

Telefoonnummer: 03 690 46 27 (jeugddienst)
   03 690 46 00 (algemeen)

Mail:   jeugd@wuustwezel.be 
   gemeente@wuustwezel.be  

Openingsuren:
 Maandag 8u30 – 12u00 13u30 – 16u30   18u00 – 19u30
 Dinsdag 8u30 – 12u00 13u30 – 16u30 
 Woensdag 8u30 – 12u00 13u30 – 16u30 
 Donderdag 8u30 – 12u00 13u30 – 16u30 
 Vrijdag  8u30 – 12u00 13u30 – 16u30 

Coronavirus
Deze brochure bevat heel wat algemene, praktische info. We kunnen 
momenteel niet voorspellen hoe het coronavirus en de bijhorende 
maatregelen zullen evolueren tijdens de zomer, dus leg de info in deze 
brochure steeds naast de op dat moment geldende maatregelen.

Als er vragen zijn over de maatregelen, mag je onze jeugddienst altijd 
contacteren!



Afval

Alle regels en afspraken i.v.m. het afval in Wuustwezel kan je vinden op 
de huisvuilkalenders: http://www.wuustwezel.be/huisvuilkalender.
Duid de straat van je kampplaats aan en download de juiste huisvuil
kalender.

Neem zeker ook contact op met de eigenaar van je kampplaats, hij of 
zij weet ongetwijfeld ook wanneer het afval opgehaald wordt. 

Het openbaar vervoer
Er is een busverbinding met Brasschaat, Merksem en Antwerpen via 
lijn 640. Sneldienst 641 rijdt via de autostrade en Merksem naar het 
centrum van Antwerpen. Neem een kijkje op www.delijn.be voor meer 
informatie en de dienstregeling.

Vanuit station Noorderkempen (Brecht) kan je ook de inter nationale  
trein nemen naar Antwerpen, Brussel, Amsterdam, Rotterdam en 
andere steden op de route. Op www.belgianrail.be vind je daarover alle 
info terug. Met buslijn 436 geraak je vanuit Loenhout en Wuustwezel 
elk uur naar station Noorderkempen. 
Zorg ervoor dat iedereen ouder dan 12 een mondmasker opzet aan 
de bushalte, op het perron en op de bus of trein.



GEMEENTELIJKE 
INFRASTRUCTUUR

Culturele infrastructuur

In Wuustwezel kan je tegen een kleine vergoeding terecht in een aantal 
gemeentelijke gebouwen voor bepaalde activiteiten. Op de website 
www.wuustwezel.be/decultureleinfrastructuurwuustwezel vind je 
een overzicht van de culturele gebouwen en hoe je de huur van een 
lokaal of gebouw kan aanvragen. Voor de meeste gebouwen kan je een 
aanvraag doen via http://reservaties.wuustwezel.be/
 
Dienst vrije tijd – 03 690 46 79
vrijetijd@wuustwezel.be 

Cultuurdienst – 03 690 46 26
cultuur@wuustwezel.be

Sportinfrastructuur

Voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur neem je 
best zo vroeg mogelijk contact op met de gemeentelijke sportdienst. 
Van zodra je een datum hebt, check je best even of de zalen of velden 
wel vrij zijn op die datum. 

• Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 
03 690 46 38

De sporthal beschikt over een grote polyvalente sportzaal, een kleine 
Budozaal, douches en omkleedruimtes, een cafetaria en een secre
tariaat. Buiten zijn er petanquebanen, een polyvalent verhard buiten
terrein, een rolschaatspiste en een skateterrein.



Coronamaatregelen in onze gebouwen: informeer eerst bij de dienst 
vrije tijd of je effectief gebruik kan maken van de infrastructuur. 
Verschillende gebouwen en buitenruimte zijn deze zomer in gebruik 
om de bubbels van andere werkingen te kunnen garanderen.

• Sportpark Kattegat, Bredabaan 280 
03 690 46 53

Dit sportpark omvat voetbalvelden, tennisvelden, een cafetaria en een 
feestzaal. Verder is er nog wat open ruimte, geschikt voor pleinspelen.

• Sportschuur Loenhout, Kerkblokstraat 16 
03 690 46 58

Hier is een grote polyvalente binnenruimte met een klimmuur, een 
cafetaria, een vergaderlokaaltje en een secretariaat.

• Sportpark De Dorens, Brechtseweg 29 
geen telefoon

In sportpark De Dorens vind je een korfbalveld, voetbalvelden, een 
oefen parcours voor ruiters, een skateterrein en doucheruimtes.
 
• Sporthal en sportpark Koch, Gooreind 

geen telefoon

Hier vind je o.a. een atletiekpiste, kunstgrasveld, een loopomloop en 
een skateterrein, naast de nieuwe sporthal. 

Dienst vrije tijd – 03 690 46 79
vrijetijd@wuustwezel.be

Sportdienst – 03 690 46 28
sport@wuustwezel.be



ONTSPANNEN EN  
OP STAP GAAN

Dienst toerisme

Voor allerhande toeristische info kan je terecht bij de toeristische 
dienst in de Gasthuishoeve. Je vindt hier alle mogelijke informatie over 
fietsroutes, fietsknooppuntenroutes, wandelpaden enzovoort. Je kan er 
ook toeristische plannetjes en postkaarten kopen.

Maandag 8u30 – 12u00 13u00 – 17u00   18u00 – 20u00
Dinsdag 8u30 – 12u00 13u00 – 17u00    18u00 – 20u00
Woensdag 8u30 – 12u00 13u00 – 17u00 
Donderdag 8u30 – 12u00 13u00 – 17u00    18u00 – 20u00
Vrijdag  8u30 – 12u00 13u00 – 17u00 
Zaterdag 10u00 – 12u00  

Toerisme Wuustwezel – 03 690 46 43
toerisme@wuustwezel.be 
Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36

Speel- en skateterreinen

Er zijn in Wuustwezel maar liefst 42 speel- en skateterreintjes, ver
spreid over de verschillende dorpskernen. Op al deze speelen skateter
reintjes mag je vrij komen spelen, mits je de regels respecteert. 
Omwille van de coronamaatregelen zijn de speelterreinen momenteel 
enkel toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar en in beperkte groepen. 

Je kan ze in deze straten terugvinden:



Wuustwezel Centrum
• Vlaanderenstraat – ‘t Geitje
• Vlaanderenstraat – einde van 

de straat
• Jan Breydelstraat
• Venwei – ’t Venneke
• Het Wirikske – ’t Rikske
• Gemeentepark
• Bruidsweg
• Kloosterstraat
• ’t Kattegat
• Sportlaan (achter sporthal – 

ook een skateterrein)
• Dorpsstraat – Poort naar het 

Platteland
• Trefpunt (bij de chiro en KLJ)
• Melkerijstraat
• Sportpark Kattegat
• Nieuwe Buiten

Wuustwezel Centrum
• Brouwersven – ’t Bultje
• De Vennekens
• Klein Gooreind – ’t Ravott erke
• Steenbakkerijstraat – Mezen

nestje
• Grotstraat
• Nachtegaaldreef
• Wielewaaldreef
• Gasthuisdreef – Stekelbees
• Dreef
• Eikendreef (skateterrein)
• Nieuwe Baan

Loenhout
• Koningin Fabiolalaan –’t Vis

sertje
• Brechtseweg – Wijkhuis Loen

hout
• Vonderweg – chirolokalen 

(ook een skateterrein)
• Henningenlaan
• Bloemenlaan
• Mgr. Van Dijcklaan – ’t Mo

lentje
• Visserij – Sportschuur
• Meerweydelaan
• Tienpondstraat
• Hofdreef
• De Stroobloem

Sterbos
• Molenheide – Wijkhuis Ster

bos
• Nieuwendijk – ’t Roetje

Braken
• Wachelbergen – ’t Sloeberke
• Berkendreef – ’t Kantoor

Deureind
• Westdoorn

Er zijn daarnaast vier speelbossen in Wuustwezel, waar ook vrij ge
speeld mag worden. Op de volgende bladzijden vind je een kaartje 
en meer uitleg.



SPEELBOSSEN
1. Uilenbos
Ligging: In het Uilenbos tussen de Gasthuisdreef, Korte Gast
  huisdreef en de Schaapsdijk naast het militair domein 
  Groot Schietveld
Ingang: Via Gasthuisdreef
Oppervlakte: 7,5 ha
Beschrijving: In dit vrij grote speelbos vind je zowel open als gesloten 
  bos. Je kiest dus gewoon het stukje uit dat het meest  
  geschikt is voor jouw spel.

2. Noordheuvel
Ligging: In het domeinbos Noordheuvel
Ingang: Via Noordheuvel of Ertboringenweg
Oppervlakte: 2,8 ha
Beschrijving: In dit bos met grote bomen kan je naar hartelust ravot 
  ten en loopspelletjes spelen. Achter de grote struiken kan 
  je je goed verstoppen en de dreef die door het bos loopt
  brengt een leuke afwisseling tijdens het spelen.

3. Pastoorsbos
Ligging: In het domeinbos Pastoorsbos dat wordt ingesloten door 
  de Kalmthoutsesteenweg, de Bleekvenweg en de Wit 
  goorsebaan.
Ingang: Via de Kalmthoutsesteenweg, de Bleekvenweg of Wit 
  goorsebaan
Oppervlakte: 0,9 ha
Beschrijving: Dit is een vrij kleine, maar toch een leuke speelzone 
  waar tussen de hoge bomen veel plek is om je uit te 
  leven.



4. Domein Franciscanessen
Ligging: In het oude kloosterdomein van de Zusters SintFrancis 
  canessen, naast de Bredabaan in Gooreind.
Ingang: Via de Bredabaan
Oppervlakte: 4,95 ha
Beschrijving: In dit leuke speelbos kan je tussen de bomen kampen 
  bouwen, de leukste spelletjes spelen en je supergoed 
  verstoppen. Pret verzekerd!



Kampvuur

Een kampvuur is enkel toegelaten 
als je toestemming hebt van de 
gemeente en als de kampplaats 
daar een plaats voor heeft voor
zien. Je moet ten laatste een week 
voor het kampvuur een aanvraag 
indienen bij de jeugddienst.

Als je toestemming krijgt voor het 
kampvuur, moet je één dag op 
voorhand of de dag zelf contact 
opnemen met de brandweer via 
03 690 19 20. Dit is belangrijk in 
verband met het gevaar voor bos
branden. Geef tijdens het gesprek 
ook zeker de naam en contactge

gevens van de verantwoordelijke 
voor het kampvuur door.

Wuustwezel ligt in gevoelig 
bos en heidegebied. Wij werken 
binnen de gemeente met een 
waarschuwingsindex om bos en 
heidebranden te vermijden. Er 
bestaan 4 fases: fase groen = nor
maal, fase geel = verhoogd gevaar, 
fase oranje = gevaarlijk en fase 
rood = acuut gevaar. Vanaf fase 
oranje is een kampvuur verboden.  

Jeugddienst – 03 690 46 27
jeugd@wuustwezel.be 



Zwemmen

Wuustwezel heeft zelf geen 
zwembad, maar je kan in de 
omgeving in deze zwembaden of 
recreatiedomeinen terecht, mits 
deze toegankelijk zijn volgens de 
coronamaatregelen:
 
Gemeentelijk Zwembad 
Kalmthout
Kapellensteenweg 90
2920 Kalmthout

Zwembad ‘Elshout’
Elshoutbaan 17
2930 Brasschaat

Gemeentelijk Zwembad Kapellen
C. Pallemansstraat 84
2950 Kapellen

Zwembad ‘Sportoase 
Stede Akkers’
Katelijnestraat 31
2320 Hoogstraten

Zwembad ‘De Wildert’
Wildertsedijk 61
4881 ET Zundert (Nederland)

Recreatiedomein De Mosten
Hoogeind 74
2321 Meer (Hoogstraten)



Fietsenmakers

Ben je met de fiets in Wuustwezel 
en heb je een probleem? Dan kan 
je bij deze fietsenmakers terecht: 
 
Fietsen Oostvogels (Wuustwezel)
Bredabaan 411
03 236 83 02
www.fietsenoostvogels.be

Fietsen Saman (Wuustwezel)
Bredabaan 673
03 663 27 74
www.saman.be 

Fietsen Mariën (Loenhout)
Stoffezandstraat 3
0479 53 93 35
www.fietsenmarien.be

Fietsen Rombouts (Gooreind)
Theo Verellenlaan 47
03 633 27 00
www.fietsenrombouts.com 
 

De post
Postkantoor Wuustwezel Centrum
Bredabaan 378

Maandag 9u30 – 12u30 13u45 – 17u00
Dinsdag 9u30 – 12u30 13u45 – 18u00
Woensdag 9u30 – 12u30 13u45 – 17u00
Donderdag 9u30 – 12u30 13u45 – 18u00
Vrijdag  9u30 – 12u30 13u45 – 17u00
Zaterdag 9u30 – 13u00 

Er zijn ook twee postpunten waar je o.a. terechtkan voor postzegels en 
het verzenden van pakketten:
• Postpunt De Griffel (Loenhout) 

Stoffezandstraat 16
• Postpunt Dagbladhandel Eric Holemans (Gooreind) 

Theo Verellenlaan 32

DIENSTEN



De brandweer
In geval van nood geldt het noodnummer 112.

Contactgegevens
A. Blommaertstraat 3
Brandweercommandant: Stijn Vantichelt
03 690 19 20 (tijdens de kantooruren)
03 690 46 90 (in dringende gevallen – enkel als noodnummer overbe
last is)
wuustwezel@brandweer.zonerand.be 

Kampvuur: zie hierboven.

De politie
In geval van nood geldt het noodnummer 101.

Wuustwezel hoort samen met de gemeenten Kalmthout en Essen tot de 
Lokale Politiezone Grens. In Wuustwezel is er een onthaalpunt:
Bredabaan 382 — 03 669 96 11

Maandag 9u00 – 12u00
Dinsdag 9u00 – 12u00
Woensdag 9u00 – 12u00
Donderdag 9u00 – 12u00
Vrijdag  9u00 – 12u00

Buiten de openingsuren worden oproepen automatisch doorverbonden.
• Verwittig de politie wanneer je eventueel een nachtspel organiseert 

(houd er rekening mee dat voldoende rust essentieel is tegen het 
coronavirus, dus vermijd nachtspelen deze zomer);

• Na 22u00 mag er geen lawaai meer zijn;
• De politie moet weten wie er waar en wanneer op kamp is. Ze  

hebben ook graag de naam en het gsmnummer van een  
verantwoordelijke. Geef die info door aan de jeugddienst.



Gezondheid
In geval van nood geldt het nood-
nummer 112.

Huisartsen

Wuustwezel Centrum
• F. Dennissen 

Nieuwmoerse Steenweg 80 
03 669 74 52

• Medizorg Wuustwezel 
Dorpsstraat 17 
03 669 71 73

• Huisartsenteam Medika 
Kalmthoutse Steenweg 117 
03 669 85 64

• P. Marichal 
Bredabaan 586 
03 669 53 94

• Huisartsenpraktijk Brabo 
Bredabaan 512a 
03 500 20 40

Gooreind
• Mediwacht 

Kerkhofstraat 30 
03 663 05 55

 Loenhout
• Huisartsen Ouddorp 

OudDorpsstraat 39 
03 650 75 12

• Praktijk Stoffezand 
Stoffezandstraat 8 
03 669 96 60

 
Vanaf vrijdagavond 19 uur tot 
maandagochtend 8 uur kan je te
recht bij de huisartsenwachtpost 
Noordrand. Ook op feestdagen 
volgens dezelfde uren. 

• Campus AZ Klina (naast de 
dienst spoedgevallen) 
Augustijnslei 100, 2930 Bras
schaat,  
03 650 52 53  (volg de instruc
ties aan de telefoon om verder 
geholpen te worden) 
www.hwpnoordrand.be 

Ziekenhuizen in de omgeving
 
• AZ Klina 

Augustijnslei 100,  
2930 Brasschaat 
03 650 50 50 
info@klina.be 
www.azklina.be

• AZ Sint Jozef 
Oude Liersebaan 4, 2390 
Malle 
03 380 20 11 
azsintjozef@emmaus.be 
www.azsintjozefmalle.be



Tandartsen

Wuustwezel Centrum
• L. Ballings 

Kloosterstraat 77 
03 669 78 95

• Tandartsenpraktijk         
Wuustwezel 
Kalmthoutse Steenweg 45 
03 669 76 59

 
Gooreind
• C. Vandeperre en C. Heyrman 

Rerum Novarumlaan 3 
03 663 65 00

• A. Pleysier 
Bosduinstraat 34 
03 663 27 20

 
Loenhout
• G. Delcroix 

Kapelstraat 30 
03 669 97 55

Apothekers

Wuustwezel Centrum
•  Apotheek Medigrex 

Bredabaan 403 
03 669 61 19

Apotheek LefeverBroers
• Dorpsstraat 17 

03 669 61 37
 
Gooreind
• Apotheek Jacques 

Theo Verellenlaan 70 
03 663 22 81

Loenhout
• Apotheek Schevelenbos 

Kapelstraat 11 
03 669 64 24

 
Tussen 22u00 en 9u00 kan je te
recht bij de wachtdienst via 0900 
10 500 of 0900 10 512 of de web
site: www.apotheek.be 



spelen

FIJN KAMP!
IN WUUSTWEZEL


