Bericht 1 Wuustwezel

Beste re-enactors,
Hier de eerste praktische informatie voor het evenement Hoogstraten-Wuustwezel op 2629 september.
In dit bericht kan je de volgende informatie vinden:
-

Aankomst
Vertrek
Situatieplan en parking re-enactors
Voedsel en vuur maken
Openingstijden bivak voor publiek
Kort programma re-enactors

Binnen 2 weken volgt dan een definitief bericht met het volledige programma, uw
bivakplaats/zone, officiële uitnodiging (bij uw Europese Wapenpas of Nationale
Wapenvergunning te voegen) enz.
Bijna 600 re-enactors zijn ingeschreven. De organisatie werkt zeer hard aan een leuk
evenement voor iedereen.
Met meer dan 2.000 tickets verkocht aan het publiek zal ook deze keer de Slag van
Hoogstraten hoge toppen gaan scheren. Evenwel willen we in de eerste plaats dat het voor
alle deelnemers fantastisch wordt.
De organisatie appreciërt het als een éénheid die toch niet zou toekomen, ons ook
hierover daadwerkelijk verwittigd op voorhand.
De eerste informatiestand voor Waterloo 2020 wordt tevens te Wuustwezel geopend.
Gewoon alles in orde hebben is onze taak. Er een memorabel weekend van maken is deze
van jullie allemaal. Alle eventuele winsten van dit evenement worden geschonken aan vzw
Kinderkankerfonds UZ Gent.
Met Vriendelijke Groeten,
Ron – 0032 (0)479 21 68 45

1. Aankomst:
Elke deelnemer kan toekomen in ons bivak vanaf donderdag 26 september (12.00u) tot
en met vrijdagavond (24.00u). Indien u op zaterdag zou toekomen, dan dient u dit
persoonlijk op voorhand te melden anders kan men met de wagen niet meer
toekomen op het bivak en/of reenactorsparking.
U dient toe te komen via de

Korte Gasthuisdreef;

er is geen andere

toegangsweg mogelijk om ons evenement te bereiken ! De Korte Gasthuisdreef is een
zijweg links net waar de bebouwde kom begint als u van de autosnelweg E19
Antwerpen-Breda komt (afrit Wuustwezel/Brecht).
Adres event: Korte Gasthuisdreef 5, 2990 Wuustwezel, België
GPS locatie: 51.382882 en 4.598032

Om problemen te vermijden, hebben we een éénrichtingsverkeer gemaakt volgens de
rode pijlen zodat elke wagen rechtdoor naar de parking naast ons evenement kan
doorrijden. U kan letterlijk op handen en voeten terugkruipen naar uw tent.
Een lieftallige dame of anders een zeer vriendelijke Kozak verwelkomt u al in de Korte
Gasthuisdreef. Ook op de reenactorsparking wijzen onze ervaren stewards uw plaatsje
graag aan.

2. Vertrek:
Vanaf 16u. kunnen re-enactors huiswaarts keren. Eind september is het vroeger
donker en daar houden wij als organisatoren rekening mee. De veldslag op zondag
eindigt om 15u.
We verzoeken vriendelijk dit uur te respecteren vanwege de vele bezoekers. Je kan
echter ook naar de echt nabijgelegen reenactorsparking gaan en beginnen in te laden
bij een vroege ferry of zeer lange terugreis.
Re-enactors kunnen echter tot maandagmiddag in het bivak blijven.

Het bivak is maar op 2.5 km van de afrit/oprit E19 Breda/Antwerpen gelegen en 3 km
van het treinstation Brecht/Noorderkempen.

3. Situatieplan en parking re-enactors:
Zowel slagveld, parking re-enactors en bivak zijn allemaal centraal bij elkaar gelegen.
Tijdens de veldslag wordt ook een deel van de Korte Gasthuisdreef een deel van ons
slagveld. Gemakkelijk, éénvoudig en leuk voor een event einde september ! Toch ?
Het Uilebos en het Groot Militair Schietveld zijn de zeer nabijgelegen natuurgebieden.
In het Uilebos mogen re-enactors komen, doch niet vuren.
Het centrum van Wuustwezel (kerk) is gelegen op 500m en de Bredabaan
(winkelcentrum) met supermarkten op 800m van het bivak. Enkel via de Korte
Gasthuisdreef kan men deze bereiken. Te voet kan je echter via de Gasthuisdreef
rechtstreeks naar het centrum.
Wuustwezel is een groot dorp met enkele restaurants/brasseries, pizzeria, bakkers,
supermarkten, speciaalzaken, café’s enz…

Aan de Napoleonshoeve, Kruisweg (2,5 km) kan men tevens een monument met
Boforskanon vinden voor de slag van Wuustwezel 1944. Duitse strijdkrachten deden
een krachtige tegenaanval met Panthers en Sturmkanonnen richting Antwerpen 22-24
oktober.
De stamkroeg ‘Posthuis’ van Ron Van Dyck bevindt zich op de Bredabaan 351. Het is
een typische bruine rockkroeg.

Parking re-enactors: naast het bivak gelegen ! Op vrijdag plaatsen we 2 stewards om
alles in goede banen te leiden. We voorzien een apart vak voor de grote voertuigen
met aanhangers/trailers. In/uitgangen op dit hoger gelegen terrein worden voorzien
van metalen rijplaten. Parkeerkaart bij volgend bericht.
Tevens is er een grote publieksparking rechtover waar men de Korte Gasthuisdreef in
gaat. Laatkomers of familieleden van re-enactors kunnen hier ook parkeren (4€ per
voertuig ter plaatse) en bevinden zich slechts op 250 m van het gebeuren.
Gratis parkeren voor publiek kan in het centrum van Wuustwezel op diverse locaties
nabij de kerk (Achter d’Hovenplein) of Bredabaan.

4. Voedsel:
Er wordt geen voedsel voor re-enactors uitgedeeld. Wel zal elke deelnemer een gratis
maaltijd kunnen bekomen tussen 18 en 21.30u. op vrijdagavond 27 september !
Gewoon je tent opzetten, uniform aan en je eigen bord en bestek meebrengen. We
gaan meer dan 500 mensen vlot bedienen via onze foodtrucks en buffetje. Eénvoudig,
lekker en vooral ‘no stress’.

Vuur maken:
Opgelet, te Wuustwezel mag er enkel vuur worden gemaakt in een vuurbak of
vuurschaal. Er mogen op het evenementen geen vuurkuilen worden gegraven en dit in
overleg met de brandweer ! Breng dus vuurbakken/schalen mee aub !

5. Openingstijden bivak:
Het bivak is geopend voor het publiek op zaterdag 28 september van 10.00 tot 18.30u. Op
zaterdagavond hebben we echter ook 260 bezoekers in groepjes van 35 personen vanaf 19u tot
en met 21.30u (nocturne).
Deze nocturne is in feite een blik achter de schermen, dus doe gewoon zoals altijd. Deze
bezoekers ontvangen bij één groep een soepje uit de pot en bij één andere groep een borreltje.
Daarna kunnen ze samen met de soldaten die een verlofpas hebben bekomen, genieten van
een Daarna kunnen ze samen met de soldaten die een verlofpas hebben bekomen, genieten
van een ‘life Irish folk’ optreden dat tot maximaal 23u. zal duren (geen grote geluidsversterking
aanwezig). We vragen ook deze bezoekers tijdig en zeker voor middernacht de moderne zone
te verlaten en na hun bezoek in het kamp de rust en sfeer van de re-enactors te respecteren:
zingen dus maar rond dat kampvuur.
Onze barricade (met wacht) wordt speciaal verlicht en de toegangsweg gaat baden in een zeer
mooie sfeer met honderden fakkels.
Op zondag 29 september is het bivak voor alle publiek open vanaf 10u tot 17u.
De taverne sluit elke avond (vrijdag en zaterdag ) om middernacht uiterlijk !

6.Kort programma:

Donderdag: aankomst eerste re-enactors
Vrijdag: aankomst grotere deel van ca. 500 re-enactors, taverne open, gratis maaltijd voor

alle deelnemers tussen 18.00 en 21.30u.
Scholenproject Wuustwezel: tussen 08.45 en 11.00u. zullen 10 scholen bezoek krijgen van reenactors in de klas, daarmee bereiken we 800 leerlingen.

Zaterdag:

09.00u. detachement Belgisch-Nederlandse troepen en Fransen naar dorp Loenhout, kleine mars
09.30u. vertrek parade naar centrum (totaal heen en terug 2.5 km) en ceremonie (kort)
10.00u. vertrek tocht te paard door natuur voor cavalerie met stop onderweg
11.30u. retour iedereen in bivak
13.00u. demo artillerie
14.00u. algemeen appel infanterie
16.00u. veldslag met specialleke op het einde
19.00u. vuurwandeling ‘nocturne’

Zondag:

10.30u. generaal appel voor alle militairen met surprise
11.00u. exercitie/demo infanterie
14.00u. veldslag
16.00u. officieel einde
Goed hout, stro, hooi, water, toiletten en een massa publiek wachten op u te
Wuustwezel ! En natuurlijk goed boem boem materiaal.

‘Omdat ook zij een geschiedenis verdienen !’

