
Buurtcomité in de kijker:  
‘Achter den toren’

Dat in Sluis wijken echt leven, bewijzen de verschillende buurtcomi-
tés. Van initiatieven als buurtbarbecues tot het makreelroken, buren 
steken de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen om op re-
gelmatige basis samen te komen. In deze gehuchtenkrant willen we 
in elke editie één van deze comités in de kijker zetten. In deze editie 
laten we het buurtcomité ‘Achter den toren’ aan het woord. 

Bestaat dit buurtcomité  
al lang?

Ja, dit kent inderdaad al een jarenlange traditie. Het is wel zo dat het 
enkele jaren op een iets lager pitje gestaan heeft omdat er niet meteen 
iemand gevonden werd om de fakkel over te nemen van de ‘oude garde’. 

De komst van nieuwe wijken als Boelsdijk en de Muysertstraat zorgde 
voor vele nieuwe bewoners. Dit was de drijfveer voor een paar enthou-
siaste mensen uit de buurt om heel de werking nieuw leven in te blazen. 
Samen met deze groep gingen we ook op zoek naar een nieuwe naam. 

Na een brainstorm tussen pot en pint zijn we dan uitgekomen bij ‘Ach-
ter den toren’. We kozen deze naam omdat onze wijkwerking bijna alle 
straten achter de kerktoren omvat: Diepestraat, Muysertstraat, Binnen 
velden, De Broekbeemden, Hooibergen, Boelsdijk, Sint-Bernardusstraat 
en de Holleweg.

Wat doen jullie dan zoal en wat 
willen jullie bereiken?

Ons eerste doel is uiteraard de sociale cohesie in onze buurt versterken. 
We vinden het belangrijk dat buren elkaar blijven kennen en we hopen 
hiermee ons steentje daaraan bij te dragen. We doen dat door jaarlijks 
in september een activiteit te organiseren. Het ene jaar is dat een buurt-
barbecue, waar iedereen uit de buurt aan democratische prijzen mee 
aan tafel kan schuiven. Het andere jaar is dat een buurtcafé, waar buren 
in de parochiezaal met een hapje en wat drankjes kunnen bijbabbelen. 
Gezelligheid staat daarbij centraal. 
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We verwelkomen toch telkens iets meer dan 150 buren, zo-
wel jong als oud. We merken dat dit initiatief letterlijk en fi-
guurlijk ‘gesmaakt’ wordt. Ook zorgen we voor randanimatie 
die iedereen kan plezieren. Gaande van grime en springkas-
teel voor de kleinsten tot een muziekoptreden door en voor 
de buren en een goochelaar voor de iets oudere deelnemers. 

Dankzij de financiële buffer die onze voorgangers ons cadeau 
hebben gedaan, kunnen we dit nu aanbieden aan de mensen 
uit onze buurt. Langs deze weg nog eens een dikke merci aan 
hen! Ook kunnen we rekenen op subsidies van de gemeente 
Mol en van MONA, die de kosten voor het huren van de zaal 
dekken. Dit zorgt ervoor dat we de prijzen laagdrempelig 
kunnen houden, wat mooi meegenomen is natuurlijk. 

Wanneer gaat de  
volgende activiteit door?

Normaal had in september ons buurtcafé doorgegaan, maar 
corona strooide ook hier roet in het eten. We blijven echter 
niet bij de pakken zitten en prikten al een datum voor onze 
buurtbarbecue van volgend jaar. Die zal doorgaan op 11 sep-
tember 2021. Zelfs voor ons buurtcafé is de datum al bekend. 
Hou 10 september 2022 alvast vrij in de agenda, beste buren! 

We doen ook graag een warme oproep aan de nieuwe be-
woners, twijfel niet om een kijkje te komen nemen, jullie zijn 
van harte welkom!

- Griet Sannen -

De leden van het buurtcomité
Deze foto werd genomen voor de coronacrisis. 

75 jaar Chiro Sluis

De Chiro van Sluis werd 75 jaar! Dat zou in september ge-
vierd worden met een heus feestweekend. Helaas werd dit 
door Corona een jaar uitgesteld. Toch zijn we eens benieuwd 
hoe Suzanne Hoeyberghs (57), chiromadam in hart en nie-
ren, terugkijkt op haar uitgebreide chirocarrière.

Wat is je link met de Chiro van 
Sluis?

“Zelf ben ik vanaf het eerste leerjaar naar de Chiro gegaan en 
was ik heel wat jaren leidster. Mijn drie dochters deden hetzelf-
de. Daarna ben ik nog 22 jaar mee op kamp gegaan als kook-
moeder, elk jaar van 1994 tot 2015. In 2018 nam mijn dochter, 
Hanna (Caeyers, 33), de fakkel van mij over. Je kan dus wel zeg-
gen dat wij een echte chirofamilie zijn.” 



22 jaar als kookmoeder?  
Dat is lang!

“Eigenlijk vliegt dat voorbij. Ik had zelf eigenlijk niet door dat het zo 
lang was. Het was vooral heel leuk!”

Wat was er zo leuk aan?

“De sfeer natuurlijk! Iedereen die ooit op kamp ging, zal dat kunnen 
bevestigen. Zo’n kampsfeer is iets heel bijzonders en dat vergeet je 
nooit. Ik heb ook altijd in een tentje geslapen, pas de laatste jaren 
nam ik de caravan mee. Ik genoot ervan te zorgen voor de kindjes. 
Veel mama’s vertrouwden me ook toe dat ze gerust waren om hun 
dochter mee op kamp te sturen als ik erbij was. Als verpleegster wist 
iedereen mij snel te vinden voor het verzorgen van wonden of als er 
eens iemand naar de dokter of het ziekenhuis moest. Onze hoofd-
taak was natuurlijk de meisjes van spijs en drank voorzien. Dat deden 
we met liefde en plezier. Soms werden we ook wel eens ingeschakeld 
om bij de oudste groepen te gaan griezelen tijdens het nachtspel. 
Dolle pret, natuurlijk! Zo’n herinneringen neem je voor altijd mee.”

Wat zijn de grootste verschillen  
tussen vroeger en nu?

“Het eerste kamp waren we maar met twee kookmoeders, Isabelle 
Albrecht en ik. (Om te vergelijken, dit jaar waren er zeven kookou-
ders.) Vroeger waren het ook heel sjofele kampplaatsen. Er was geen 
telefoon. Ik herinner me een kamp dat de tweeling van Isabelle maar 
één jaar oud was en bij de grootmoeder verbleef. Pas na een hele 
week kamp vonden we de tijd om even in een café verderop te gaan 
vragen of we eens mochten bellen. Dat kan je je nu niet meer voor-
stellen. Ook namen we destijds eten mee voor heel het kamp. Tegen-
woordig wordt er minstens dagelijks en soms meerdere keren per 
dag gewinkeld. Toen was het nog echt ‘kamperen’ en maakten we 
geen videe met frietjes enzo. In de loop der jaren is het menu ook wel 
uitgebreid. Met een uitgebreidere kookploeg was er meer mogelijk. 
En met hoe meer kookouders we waren, hoe meer werk we uit han-
den van de leiding konden nemen. Dat werd zeker geapprecieerd.”

Zelf was je bij de Chiro sinds 1969. 
Weet je nog iets van het prille begin, 
vlak na WOII?

“Naar aanleiding van dit interview sprak ik vorige week nog met mijn 
tante, Friedia Hoeyberghs (76). Zij was erbij sinds 1950. Ze vertelde 
me dat de Chiro van Sluis ooit begonnen is aan het kasteeltje aan 
Sas 5. Daar was een vrouw die zelf geen kinderen had, die dan maar 
kinderen uit het dorp uitnodigde om te komen spelen.”

Heeft ze je ook verteld hoe de 
zondag namiddagen er destijds 
uitzagen?

“Ja. Ze moesten elke zondag eerst naar ’t lof, beter gekend als de mis. 
Daarna gingen ze samen naar ’t heem. Daar volgde de formatie en 
kwam de proost. Pas daarna kon er gespeeld worden. Elke woensdag 
was het ‘leidingskring’ (vergadering). De leiding moest dan telkens 
een programma voorzien voor droog weer en regenweer. De inhoud 
van het programma bevatte de klassiekers zoals estafette en pijlen-
tocht.”

Dat was niet meer aan Sas 5 dan?

“Het eerste chiroheem was ‘een barak’ op het plein tegenover de 
parochiezaal. Er waren drie lokalen. Ook toen al moesten ze wafels 
verkopen om dat te bekostigen. Mijn tante vertelde ook dat zij als 
leiding één keer per maand boekjes moesten gaan verkopen voor 
5 frank om geld in ’t laadje te brengen. Dat deden ze niet graag. De 
leidsters van toen zijn trouwens nog steeds vriendinnen en komen 
nog geregeld samen. Ik denk dat veel mensen vriendschappen voor 
het leven overhouden aan de jeugdbeweging.”

Wat is het zotste dat je ooit hebt 
meegemaakt met de Chiro?

“Goh, er waren heel wat fratsen. We hebben wat afgelachen! Ik herin-
ner me dat we ooit brand gehad hebben in de keuken. We bakten de 
frieten destijds gewoon in een kookpot met olie op het vuur. Iemand 
kapte er te veel frieten in waardoor de olie overliep en vuur vatte. 
Gelukkig bleef de schade beperkt. Het jaar erop hebben we friteuses 
aangekocht.

Zit er nog toekomstmuziek voor 
jou in de Chiro?

“Zeker! Mijn kleindochter, Toos (3), is dit jaar al mee geweest op 
kamp als kookkindje (met mijn dochter, Hanna). Die is dus ook al aan 
haar chirocarrière begonnen. En het gaat heel goed met de Chiro. 
De hoofdleidster vertelde me onlangs dat de ledenaantallen jaar op 
jaar stijgen. Van 68 meisjes op kamp in 2013 tot 92 afgelopen zomer. 
In september kwamen er heel veel nieuwe leden bij. Dit jaar zijn ze 
met een 14 leidsters, allemaal heel gemotiveerd en gedreven. Daar-
om hebben ze ook grote plannen met het heem in de Boerestraat. 
Er wordt een stuk bijgebouwd op het plein voor het huidige heem. 
Hiermee wil de Chiro tegemoetkomen aan het stijgende ledenaan-
tal, maar ook aan de noden van vandaag. Zo zal het gebouw beter 
toegankelijk zijn voor mindervaliden en zal het energiezuinig en mi-
lieuvriendelijk gemaakt worden.”

- Lies Van de Cruys - 



Vrije basisschool Stapsteen is vandaag de dag niet 
meer weg te denken uit het straatbeeld in Sluis. 
Achter de prachtige gerenoveerde gevel van het 
voormalige kloostergebouw schuilt anno 2020 
een moderne school. Dat dit niet altijd zo het geval 
was, zal jullie niet verbazen. Hier volgt een vleugje 
geschiedenis van de school.

Over de allereerste school in Sluis is niet zo veel ge-
weten. Al sinds de vroege middeleeuwen waren alle 
pastoors verplicht om voor de kinderen van de paro-
chie een school te openen. Ook in Sluis was dit het 
geval. De paters van de Corbie gaven al vanaf de 9de 
eeuw les en tot de late middeleeuwen veranderde er 
weinig op het gebied van onderwijs in Sluis.

Vanaf 1500 konden de Sluise jongens terecht in de 
kleine jongensschool (1400 - 1870), de bollebozen 
gingen naar de Latijnse scholen (1500 - 1846) en de 
meisjes van Sluis konden in de kwezelschool terecht. 
(1660 - 1876)

Bij het begin van de 20ste eeuw, op de vooravond 
van de eerste wereldoorlog startten de zusters An-
nonciaden van Huldenberg met onderricht te geven 
aan 2 klassen. Op 5 mei 1908 telde de eerste klas met 
4 tot 8-jarigen 120 leerlingen en in de tweede klas 
met de 8 tot de 12-jarigen zaten 60 leerlingen. Er 
waren slechts 100 zitplaatsen zodat beurtelings een 
20-tal kinderen moesten rechtstaan. Met slechts vier 
naakte muren en het gebrek aan meubilering was de 
uitrusting van de klassen eerder armoedig te noe-
men. Van materiaal kopen was in die tijd geen sprake.  

Tijdens het interbellum beginnen de leerlingenaan-
tallen gestaag te groeien. In 1926 telt de school twee 
kleuterklassen en vier klassen in de lagere school. 
Het waren vooral de zusters aangevuld met leken-
leerkrachten die les gaven. Vanaf het moment dat 
de vrouwelijke leerkrachten huwden of zich op het 
slechte pad begaven, werden ze ontslagen. Het per-
soneelsverloop was hierdoor heel groot.

In 1927 richtte de gemeente Mol in Ginderbuiten en 
Donk een gemengde school op zodat de leerlingen 
van deze gehuchten niet langer naar Sluis kwamen. 
Daardoor daalde het leerlingenaantal tot 88 in de la-
gere school.  De kleuterklassen bleven echter goed 
bevolkt.

In 1957 liep het aantal kleuters op tot 160 en werd 
er een 4de kleuterklas geopend. 40 kleuters per klas 
was in die tijd geen uitzondering.

In 1968 diende de parochie de school over te nemen. 
Wegens gebrek aan roepingen kon de congregatie 
van de Zusters Annonciaden niet meer instaan voor 
de school te Sluis.

In 1969 werd het bestaande schoolgebouw wat ver-
fraaid en de toegang tot de school langs de Pastoor 
Wuytsstraat werd voorzien van een asfaltweg. Het 

oude kolenhok als verlenging van het oude schoolgebouw werd afgebroken en een fiet-
senloods kwam in de plaats. Ten gevolge van een dalend geboortecijfer rond de jaren 
1970 deed zich een gevoelige daling van het aantal leerlingen voor.  

De dorpsschool werd in haar bestaan bedreigd.  Zowel de meisjes- als jongensschool had 
het moeilijk om te blijven bestaan. Om de toekomst van beide scholen te verzekeren werd 
een fusieplan ontworpen.

Vanaf 1 september 1977 was de fusie een feit en sindsdien was er maar één school in onze 
parochie. Er werd gestart met een gemengde vrije school voor kinderen van 2,5 tot 12 
jaar.  Elk leerjaar had een afzonderlijk klaslokaal. Er waren zeven lagere klassen (132 lln.) 
en drie kleuterklassen (76 kleuters). Het 5de en 6de leerjaar zat in de gebouwen van de 
vroegere jongensschool. Na de fusie drong de noodzaak zich op een oudercomité op te 
richten. Op 4 januari 1978 vond de stichtingsvergadering plaats.  

Dankzij de inzet van het oudercomité en met de hulp van het schoolcomité veranderde de 
school van uitzicht. Zo werd de oude sanitaire inrichting op de speelplaats opgesmukt, de 
klaslokalen van het voorgebouw gerestaureerd en een gedeelte van de speelplaats over-
dekt.

In 2008 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het verjaardagsfeest was 
de fototentoonstelling in het Jakob Smitsmuseum. Deze tentoonstelling belichtte de ge-
schiedenis van 100 jaar school te Sluis.

Vanaf augustus 2010 starten de grote bouwwerken. Het kloostergebouw en het gebouw 
van de lagere school worden gesloopt. Enkel de voorgevel van het kloostergebouw blijft 
behouden en heropgebouwd in identiek dezelfde staat. 

De kinderen van de lagere school kunnen tijdens de bouw terecht in tijdelijke lokalen. Er 
komen containerklassen op het kerkplein en de klassen in het parochiecentrum worden in 
gebruik genomen. Dankzij de leden van het oudercomité en het personeel van de school 
werden de klassen van een nieuw likje verf voorzien en er werden er ook schoolborden 
gehangen.

Door de talrijke investeringen kan VBS Stapsteen vandaag de dag beschikken over een 
schoolgebouw met de meest moderne infrastructuur. Sluis heeft een school waarop we 
terecht trots kunnen zijn. De opening van de nieuwe groene speelplaats in september 
2019 zorgt er bovendien voor dat de 300 kinderen van onze school extra bewegingskan-
sen krijgen op de site.

- Jef Luyckx – 

Vrije basisschool Stapsteen

Vrije basisschool Stapsteen



 
 

Vereniging in de kijker: “Sluise Jagers”

Jagen is het oogsten  
van een heel jaar werk.

Tijdens mijn vele looptochten doorheen het landelijke en prachtige 
Sluis werd ik weleens opgeschrikt door een knal van een jager. Stie-
kem hoop je dan altijd dat de schutter in kwestie je wel opgemerkt 
heeft, en je niet aanziet als één of ander opverend wild. Dikwijls heb 
ik me dan afgevraagd of deze jagers in Sluis individueel op trektocht 
gaan, of dat ze toch onder een verenigde koepel handelen. Met deze 
vraag stapte ik naar Michel Van Broekhoven, één van de anciens van 
VZW Sluise Jagers.  

Een heuse vereniging dus, gesticht in 1992 onder de vlag van “Wild-
beheereenheid Mol VZW”. Momenteel omvat het jachtgebied de Peer-
dijken, Houtlanders, Hooibergen, Achterdonken, Kleine Reijen, Sluis 
Meer en de Buitenheide. Dit gebied kenmerkt zich door kleinschalige 
akkerbouw en veeteelt van kleine (amateur) boeren. Typerend is het 
coulisselandschap; kleine percelen afgezoomd door natuurlijke hout-
wallen, ideaal voor het wild om zich te verstoppen. 

Mijn vraag om eens mee te mogen gaan jagen werd meteen enthou-
siast onthaald, gelukkig was het jachtseizoen (vanaf 15 oktober) net 
begonnen. Op een zaterdagmorgen werd ik vriendelijk welkom ge-
heten aan de jagershut, alwaar een 15-tal jagers zich met behulp van 
een koffiekoek en warme drank klaarmaakten voor de jacht. Bert Kahn 
geeft de 3 ploegen nog wat richtlijnen mee en dan vertrekt ieder met 
gebroken geweer (= geweer open en zonder cartouche) naar zijn toe-
gewezen gebied. 

De jachthonden zijn speels enthousiast en weten, hopen of verwach-
ten iets lekkers toegespeeld te krijgen. Luc Van Broekhoven, de hon-
denkenner van de groep, doceert me over de verschillende jachthon-
den. Een Gordon Setter bekwaamt zich als hond voor het schot; een 
haas op reuk zoeken, vinden en stil blijven staan. Dan weet zijn baasje 
dat er een prooi in de buurt is. “HIER IS REUK” declamerend naar de 
groep toe, en hopend dat het dier in kwestie vertrekt. Want een onge-
schreven wet binnen het jachtmilieu zegt dat er, gesproken over klein 
wild, niet mag geschoten worden op een stilstaand dier. Een Golden 
Retriever is dan weer een hond voor na het schot; prooi binnenhalen. 
Hoe deze honden deze kunst begrijpen? Trainen en trainen, het hele 
jaar door.  

Ieder met een fluo attribuut aan – veiligheid boven alles – trekken 
we door en langs de kleine percelen. Buiten een ree die, deze peri-
ode niet mag geschoten worden, merken we niet veel wild op. Leo 
van Hoof, al 60 jaar jager en de nestor van onze groep, vertelt dat er 
vroeger veel meer wild zat, voornamelijk konijnen. 300 exemplaren 
schieten op een doordeweekse zaterdag was een normale zaak. Door 
myxomatose en het vossenbestand worden deze dieren echter min-
der waargenomen. Niet erg, duiven dan; die zijn er voldoende zou je 
denken. Een paar exemplaren fladderen boven ons hoofd, maar toch 
schiet Bert niet.  Indien de dieren te ver weg zijn, en je ze enkel kan 
raken zonder te doden, wordt er niet geschoten. Wederom een onge-
schreven jachtwet. Respect voor natuur en dieren, en kunde vooral. 
Denk niet omdat je 3 pijpkes op Sluis kermis kan schieten, dat je jezelf 
jager mag noemen. Een vergunning, jachtverlof genoemd, moet je 
namelijk verdienen door te studeren en te oefenen. 

Matto Swinnen en Victor Gilis zijn 2 youngsters begeesterd door het 

jagen en gaan wekelijks mee lopen, “tracken” genaamd in het jargon. 
Zij kunnen pas op hun 18 jaar hun jachtverlof halen, na een theore-
tisch en praktisch examen. Na het halen van hun vergunning moe-
ten ze dan nog 2j. meelopen om de buurt te verkennen alvorens ze 
hun eerste schot mogen lossen. Om toe te treden tot de Sluise jagers 
moet je ook inwoner zijn van ons gehucht. Bovendien is er als grootste 
jachtvereniging van Mol momenteel ook een ledenstop. 

Jan Van Hoof, zoon van Leo, vertelt me ondertussen gepassioneerd en 
toch nog oog voor een passerende houtsnip, – deze mogen wij niet 
schieten, in Wallonië wel - hoe hij voor zonsopgang op een hoogzit 
wild gaat spotten, zonder te mogen schieten want dit mag pas vanaf 
een bepaald tijdstip. Dit is geen hobby meer, dit is een passie. 

Eén knal, gevolgd door een krachtige JA! Michel heeft, excuseer voor 
het dialect, PRAAS; een HAAS! Volgens het wildbestand mag een Slui-
se jager 1 haas per seizoen schieten. Bulls EYE noemen ze dat dan, 
proficiat Michel! Gezien de Sluise jagers geen broodjagers zijn, mogen 
ze zelf hun culinaire schat houden, slachten, en verorberen. We keuve-
len wat met een bevriende boer, want de gemeenschap zijn de jagers 
toch wel genegen. 

We wandelen verder en bereiken bijna ons startpunt, de jagershut. 
Enkele schutters hebben hun geweer niet moeten gebruiken, en dat 
is helemaal niet erg. Samen in de natuur rondtrekken, straffe verhalen 
vertellen, discussiëren of het al dan niet dezelfde haas of een andere 
was die is kunnen ontsnappen en de gebruikelijke jagersmoppen: “ik 
heb vandaag op 2 hazen geschoten!”  “Neen, je hebt NAAR 2 hazen 
geschoten”.  Ik zit helemaal in de sfeer want roep plotsklaps: “HIER IS 
REUK!” Ik ruik namelijk de overheerlijke goulashsoep die ze na de jacht 
hebben voorzien en die me smaakt. Net als de kameraadschap en de 
openheid van de Sluise Jagers.  

- Igor Liberloo - 

Deze foto werd genomen voor de coronacrisis. 



Normaal had ik afgesproken met het museumteam in het Jakob 
Smitsmuseum om de nieuwe expo samen te bekijken. Maar 2020 is geen 
normaal jaar, dus ik zie enkel Thomas en Karen op verre afstand én met 
mondmasker. De expo die dit weekend geopend werd, moest meteen de 
deuren sluiten. 

We horen wel eens dat er een nieuwe 
wind waait door het museum, hoe 
moeten we dat zien?

Karen: We werken er met een nieuw, fris team en hebben grote plannen. We 
maakten een nieuw beleidsplan op waarmee we de komende 5 jaar aan de 
slag gaan, de plannen voor het museum zijn concreet en de doelstellingen 
zijn duidelijk.

Sinds 1979 werd de conciërgewoning bewoond door Lief. In 2020 verhuisde 
ze waardoor de woning vrijkwam. Deze gaat ook geïntegreerd worden in 
het museum. Het onthaal en een ruimte voor bijvoorbeeld workshops gaan 
hierin ondergebracht worden. We gaan de tuin heraanleggen, deze willen 
we verder opentrekken. Het moet een ontmoetingsplaats en een rustplaats 
worden voor mensen in de buurt en iedereen die passeert. Je kan er terecht 
zonder het museum te bezoeken en er kunnen evenementen georgani-
seerd worden.

Thomas: We willen meer verbinding met de omgeving. De kerk werd ge-
bruikt voor een deel van de huidige tentoonstelling en we zouden samen-
werken met ‘t Voske voor de openingsreceptie. Dat laatste is er, omwille van 
corona, jammer genoeg niet van gekomen. Verder zijn er ook plannen om 

Het Jakob Smitsmuseum

nauw samen te werken met de lagere school en onderzoeken 
we hoe we nog andere lokale actoren kunnen betrekken bij de 
museumwerking. 

Uit wie bestaat dit nieuw, fris 
team?

Karen: Joris is op dit moment het langst in dienst. Hij is sinds 
5 jaar collectieverantwoordelijke voor het museum. Thomas 
is publieksmedewerker. Zij werken allebei halftijds voor het 
museum en halftijds voor de bibliotheek van Mol. Ik ben con-
servator.

Ik ben het afgelopen jaar al in 
het museum geweest, waarom 
zou ik nog eens terugkomen?

Thomas: Er is een vaste collectie van werken die je steeds kan 
komen bekijken en 3 keer per jaar organiseren we een expo. 
We tonen dan werken van andere kunstenaars, maar leggen 
hierbij steeds de link met Smits. 

We zorgen ook steeds voor een interactief spel voor de kinde-
ren zodat het voor iedereen leuk is om een bezoek te brengen 
aan het museum. Op die manier willen we meer mensen naar 
het museum trekken. Nu richten we ons vooral op scholen en 
kinderen. Later breiden we dit uit.

Kan je al iets prijsgeven over 
een volgende expo?

Karen: De werken en brieven van Smits zijn nog steeds voor-
werp van onderzoek. Dit gebeurt door een team van experten 
dat bestaat onder andere uit de achterkleindochter van Smits 
en een aantal vrijwilligers die al bij de vzw zijn sinds de opstart. 
Deze expertengroep maakte een top 20 op van de werken van 
het Jakob Smitsmuseum die we deze zomer tentoonstellen. 
Van deze top 20 werd ook een memoryspel ontwikkeld voor 
de kinderen.

Heb je nog een boodschap voor 
de inwoners van Sluis?

Thomas: We staan steeds open voor ideeën. Wat mis je nog? Wel-
ke meerwaarde kunnen wij voor de Sluizenaars nog meer bete-
kenen? Spring gerust binnen met je idee, iedereen is welkom!

- Els Bijnens -
Joris, Karen en Thomas
Deze foto werd genomen voor de coronacrisis. 



Sluis is onze thuis!
 

Beste Mollenaars, wij zijn Rosalie, Kendra en Joke uit het zesde leerjaar van Vrije basisschool Stapsteen Sluis.  
Wij willen jullie graag wat meer vertellen over onze thuis.  

Er valt in het Sluis van alles te beleven. 
Op het Zilvermeer wordt op het einde van het schooljaar een echte fuif gegeven. 
Op pennenzakkenrock kunnen jouw dansbenen zich helemaal uitleven.  

Over onze school, daar woont een hele bekende buur. 
Jakob Smits had heel wat talent, 
het was waarschijnlijk een toffe vent.  
In het Jakob Smitsmuseum valt zeker wat te zien, 
Ons bezoek verdiende zeker een tien op tien! 

Op onze speelplaats ruiken we heerlijke frietjes van de Sluisfrituur elke dag.  
We zouden ze dagelijks willen eten, maar betwijfelen of dit van onze ouders mag.  

Bij warm weer, kan je voor een lekker ijsje naar Sluysjes ijs keer op keer.  

Heb je eerder nood aan een beetje natuur?
Rond de Miramar gaan is altijd leuk en een ontspannend avontuur.  
Je ontdekt er dieren en het mooie bos. 
Misschien ontmoet je wel een vos!  

Om de 2 jaar trekken mensen met hun woonwagen erop uit.  
Ze vinden altijd een plekje op een grote wei.  
Muziek en heerlijk eten is er ook elke keer bij.  

De zigeunerfeesten is een echt festijn. 
Kortom…. het is er erg fijn!  

We kunnen zo nog uren doorgaan, 
maar het is stilaan tijd om er vandoor te gaan.  

We eindigen met het volgende bericht:  

Onze thuis, ‘t Sluis is niet groot en ook niet klein, 
maar wij vinden het zeker en vast fijn om er te zijn.  

Groetjes Rosalie, Kendra en Joke 

Opgeruimd staat netjes 
 

Zijn er binnen jouw wijk of gehucht problemen in het straatbeeld? Bijvoorbeeld 
sluikstorten, losliggende straatstenen, verkeersborden die beschadigd zijn, 
overhangende takken of bladeren die het zicht op straat belemmeren… Meld dit 
dan via het meldingsformulier op www.gemeentemol.be/meldingen. Je ontvangt 
een dossiernummer waarmee je je melding kan opvolgen. De gemeentediensten 
bekijken het probleem en lossen het zo snel mogelijk op. Wanneer andere partijen 
verantwoordelijk zijn voor het probleem, bijvoorbeeld een elektriciteitsmaatschappij 
of een andere overheid, dan geven ze je melding door aan de juiste persoon. 

Rosalie, Kendra en Joke
Deze foto werd genomen voor de coronacrisis. 



Tijdens de kantooruren kan je steeds terecht op het algemene 
nummer 014 33 37 00.  Mailen kan via wijkpolitiemol@politie-
balendesselmol.be. 

Een briefje in de bus kan natuurlijk ook nog altijd via:
Wijkpolitie Mol, Guido Gezellestraat 29, Mol. 

Wie is mijn wijkinspecteur? 

Centrum Oost:  
Inspecteur Davy Huybrechts
0498/036 148
Davy.huybrechts@police.belgium.eu 

Centrum West:  
Eerste inspecteur Klaas Roels 
0473/ 848 178
Klaas.roels@police.belgium.eu 

Millegem:
Eerste inspecteur Peter Henderickx
GSM: 0473/ 848 154
E-mail: peter.henderickx@police.belgium.eu 

Achterbos: 
Eerste inspecteur Bart Moeskop
0473/ 848 313
bart.moeskop@police.belgium.eu 

   
Ezaart-Heidehuizen:
Eerste hoofdinspecteur Guido Van Hacht
0473/848 299
guido.vanhacht@police.belgium.eu  

Ginderbuiten: 
Eerste inspecteur Guy Vreys
0473/ 848 286
Guy.vreys@police.belgium.eu  

Gompel-Wezel: 
Eerste inspecteur Hervé Meylaers
0473/ 848 271
herve.meylaers@police.belgium.eu  

Donk-Sluis: 
Inspecteur Kurt Wagemans
0473/848 279
kurt.wagemans@police.belgium.eu 

 
Postel-Rauw: 
Eerste inspecteur Marc Wuyts
0473/ 848 237
marc.wuyts@police.belgium.eu 

Om dichter bij jou te zijn, heeft elke gemeente per wijk een wijkinspec-
teur. Hij of zij onderhoudt nauwe contacten met de buurt en kent deze 
uit zijn of haar broekzak. Ze zijn als het ware ‘de oren en ogen’ van je wijk. 
Je ziet ze te voet of met de fiets in hun politie-uniform in het straatbeeld, 
waardoor ze heel zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer 
ze toezicht doen op manifestaties, markten, de kermis of buurtfeesten, 
aan de scholen en speelpleinen. Samen met jou werken ze aan een leef-
bare en veilige gemeente. 

De gemeente Mol is onderverdeeld in 6 sectoren waarin telkens één wijk-
agent actief is: Centrum Oost, Centrum West, Ginderbuiten, Gompel-We-
zel, Donk-Sluis en Postel-Rauw.  

De taken van de wijkinspecteur

Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met een aantal specifieke wijk-
gebonden taken; signaleren van problemen of incidenten, sensibiliseren, 
bemiddelend en probleemoplossend optreden. Denk aan het signaleren 
van schade aan de openbare weg en gebouwen, maar ook de aanpak van 
sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en 
criminaliteit. Hij of zij bemiddelt bij burenruzies, geeft mensen advies en 
verwijst door indien mogelijk. 

Een wijkagent werkt daarvoor veel samen met zijn collega’s van het wijk-
ondersteuningsteam van de lokale politie, de gemeente en met maat-
schappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk. 

Er zijn ook een heel aantal administratieve en gerechtelijke opdrachten 
waar een wijkagent voor instaat. Zoals: 

• woonstonderzoeken
• controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf… 
• verkeersregeling en toezicht aan de scholen
• bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen
• nazicht/controle personen op naleving verval tot sturen
•  nazicht/controle personen op de naleving van opgelegde gerechtelijke 

voorwaarden
•  nazicht/controle minderjarigen onder huisarrest
• toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene bestuurlijke poli-

tieverordeningen
• informeren van andere diensten binnen de lokale politie
• indien nodig opstellen van gerechtelijke processen-verbaal
•  participatie in wijk- en dorpszaken
•  informatieonderzoek op vraag van externe partners
•  partner in overlegmomenten binnen de wijk
•  opstellen van wapenvergunningsverslagen 

Je wijkinspecteur contacteren

Een wijkagent is niet alleen aanspreekbaar, maar ook op andere manieren 
contacteerbaar. Heb je iets te melden, ben je ongerust over wat er gaande 
is in je buurt, ondervind je hinder? Aarzel niet om dit te laten weten aan 
jouw wijkinspecteur. 

Via de contactpagina van de website www.politiebalendesselmol.be kan 
je eenvoudig opzoeken welke wijkinspecteur bevoegd is in welke straat 
en krijg je de contactgegevens te zien. 

Een wijkinspecteur dicht bij jou


