
samen voor
Wuustwezel

Een positieve kijk
op Wuustwezel

Dreven vieren feest
Het werk aan de Dreven waarbij een ganse wijk in één keer werd heraange-
legd is klaar. Ga gerust een keertje kijken naar de wijk tussen Eikendreef 
en Beukendreef. De nieuwe riolering kan je uiteraard niet zien, maar wel de 
nieuwe straten, bomen,… 

Het werk heeft door de uitzonderlijke weersomstandigheden langer geduurd 
dan gepland maar dankzij een goede samenwerking tussen de aannemer, 
schepen Kris van Looveren, schepen Mai van Thillo, de gemeentelijke dien-
sten én de buren is het een succes. En dat wilden we vieren. 

Een echt Drevenfeest waarbij de drumband van Concordia het offi cieel 
maakte, waar een frietje werd gegeten en vooral een glas werd gedronken 
om het stof weg te spoelen deed iedereen deugd.  Bedankt allemaal ! 

Opgelet: schoolgaande jeugd !
Terug naar school…onze kinderen zijn er absoluut nog niet mee bezig en maar goed 
ook. Wij echter wel. Al op zoek naar een boekentas, schoolspullen én de route die ze 
elke dag gaan afl eggen. Als CD&V werken we in onze gemeente niet enkel aan de 
verkeersveiligheid maar vragen we ook de hulp van iedereen. 

Let extra goed op de eerste dagen van september. Het verkeer moet zich weer 
aanpassen aan die vele jonge schoolgangers. Maak jezelf en anderen bewust en 
hang deze affi che voor het raam. Je 
draagt niet enkel bij tot wat meer 
bewustzijn maar kan er ook een 
prijs mee winnen. 

Wil jij de affi che graag ophangen? 
Mail naar maivanthillo@telenet.be 
en wij steken het in je brievenbus. 
Bedankt en samen voor een nog 
veiliger Wuustwezel! 

Avond rond onderwijs
Kathleen Helsen komt naar Wuustwezel en nodigt jou uit om een avond te komen praten 
over het onderwijs in Vlaanderen. Samen met CD&V Kalmthout ontvangen we haar op 21 
september en mag u komen praten over het ganse onderwijslandschap.

Het thema van deze avond is: hoe werken ouders en 
leerkrachten het best samen voor goed onderwijs 
voor onze kinderen.

Kathleen woont in Herselt en maakt al tien jaar deel 
uit van het Vlaams Parlement waar ze vurig strijdt 
voor beter onderwijs. Ze reist Vlaanderen rond om 
de vinger aan de pols te houden. 

Kom dus naar GC Blommaert (Gemeentepark Wuust-
wezel) op 21 september om 20 uur ! 

Binnen enkele weken gaan onze kinderen terug naar school. 
Wees alert voor deze jonge weggebruikers en hang deze 

affi che op voor meer bewustwording.

Wist je dat …
- … weinigen in Gooreind nog écht geloofden 

dat er ooit een sporthal zou komen?
- … we deze maand nog starten met de bouw 

ervan ! #beloftenwaarmaken 

- … we in september starten met de volledige 
heraanleg van de Duinenstraat? Een moeilij-
ke periode voor de bewoners maar zoals ze 
ook lieten horen op de infovergadering zijn ze 
blij dat er iets gaat gebeuren. 

- … Wuustwezel gekend is bij jeugdverenigin-
gen van over het hele land die graag hier op 
kamp komen. 

- … er veel te vieren valt bij onze gemeente-
raadsleden? Pieter Cools samen met Katrien 
vader is geworden van de lieve Pippa én Ba-
bette Gommers net gehuwd is met Dennis? 
Zoveel liefde en geluk!

- … we jullie graag zien op de zomervertel- 
avonden op 14 en 18 augustus, de Bloemen-
corso, Dorpsdag,..
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Vlaams Parlementslid Kathleen 
Helsen komt met ons praten over 
het Vlaams onderwijslandschap. 

Wees welkom!

Hoe spoel je stof van wegenwerken beter door dan met een goed
glas en een feestelijke opening door de harmonie Concordia?


