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Een gratis bloem
voor jouw opvangouders
Moeke & vokke, bomma & bompa, opa & oma,... onze kinderen kennen 
ze érg goed. Het zijn niet enkel de bezoekjes op zondag die hen bijblij-
ven maar ook (en vooral) de vele uren dat ze bij hen in de ‘opvang’ zitten. 
Onze burgemeester Dieter getuigt: “Zonder de (schoon)ouders zouden 
wij ons gezin erg moeilijk georganiseerd krijgen. Ze halen onze twee 
kinderen van school, passen ’s avonds regelmatig op, zijn er om ons 
dagelijks te helpen. Onvervangbaar en onbetaalbaar. Ze verdienen in 
de bloemetjes gezet te worden.”

Net dat willen wij voor u doen. 
Dit voorjaar krijgt iedereen een 
inschrijfformulier in de bus met 
de vraag ons te laten weten wie 
bijspringt in jullie gezin. Wij (burge-
meester, schepenen, raadsleden en 
sympathisanten) gaan dan bij hen 
aan de deur het bloemetje afgeven. 
Op die manier krijgen ook wij de 
kans hen te danken. Het is dankzij 
hen dat vele gezinnen vandaag het 
hoofd boven water kunnen houden. 

Leuke weetjes:
- Vrouwen aan de macht. 

Zeven op dertien in de ge-
meenteraad, drie op vijf in 
de ocmw-raad én drie van de 
zes schepenen zijn vrouwen. 
Zo zijn we veruit de meest 
vrouwelijke partij in de ge-
meente én moeten de mannen ‘hun mannetje staan’.

- Weg met sluikstort ! Geen holle slogan voor ons maar échte prak-
tijk. Tot driemaal toe kropen onze leden in grachten en bermen om 
er sluikstort uit te halen. Triest dat het zo moet maar met snel resul-
taat. 

- Dé droomverbinding (fi ets- en wandelpad tussen Wuustwezel           
& Gooreind) komt dichterbij nu minister Schauvliege akkoord is ge-
gaan met de aankoop van 86 hectare bos die een natuurlijke verbin-
ding tussen onze twee dorpen vormt. Super nieuws !
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Een positieve kijk
op Wuustwezel

Op kruissnelheid
Vier jaar lang al is burgemeester Dieter Wouters met z’n fel vernieuwde team en gemeenteraad aan de slag. 

Binnenkort brengen we verslag uit over de realisaties (Kloosterstraat, Bosduinstraat, fi etspad Nieuwmoerstesteenweg, nieuwe bestemming én 
renovatie van drie prachtige panden, sterk resultaat door samenwerking met paarden- en hondenclubs,...) maar we denken dat u vooral wil weten 
waar ze vandaag aan werken. Deze keer kijken we vooruit naar de sporthal en de Duinenstraat.

Nieuwjaarsontbijt 
Iedereen welkom op ons jaarlijks nieuwjaarsontbijt! 

Wanneer: zondag 22 januari van 9 u tot 13 u

Prijs: 14 euro volwassenen en 7 euro kinderen. (vanaf 5 jaar)

Kinderanimatie voorzien. 
Onze burgemeester Dieter Wouters spreekt ons kort toe 

waarna we het glas klinken op het nieuwe jaar.

Schepen van sport Rit Luyckx bespreekt met de leden van Gooreind 
de nieuwe sporthal. Hier gaat de eerste kraan in het voorjaar 

van 2017 aan de slag. Er zijn mogelijkheid tot dans, zaalvoetbal, volleybal, 
basketbal,…

Schepen van openbare werken Kris van Looveren buigt zich met de leden 
van Wuustwezel-centrum over de heraanleg van de Duinenstraat. 

Een huzarenstukje van 3 km waarmee we tegemoet komen aan de terechte 
vragen van de inwoners daar. 


