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Een positieve kijk
op Wuustwezel

De diamanten koppels die wilden en konden mochten een dagje met de burgemeester op pad naar Brussel. Op uitnodiging van het 
Atomium gingen ze daar naartoe en naar de Kruidentuin in Meise. Ze gingen samen eten, dronken een glas en leerden elkaar vooral veel 
beter kennen. Een dag die zij én onze burgemeester niet snel zullen vergeten.

Diamanten
topdag

 Wat blijkt? Jullie helden zijn oma’s en opa’s, je lieve ouders, die dame die 
elke dag je kinderen overzet naar school, een mantelzorger,.. Wij stelden 
jullie een vraag om wat helden te nomineren en jullie deden dat massaal. 

Gevolg: wij belden aan meer dan 200 deuren aan en bezorgden jullie 
bloem. Zowel voor hen, voor jullie als voor ons een prachtig moment. 

Topdag voor onze 
diamanten koppels 
die samen met hun 
‘collega’s’ uit Essen 
en Kalmthout een 

dagje naar Brussel 
gingen met de drie 

burgemeesters. 

Waar zijn ’ze’
allemaal
mee bezig?
De natuur is nu in volle bloei, de winterslaap voorbij. Dat geldt 
niet enkel voor de natuur maar ook voor de werven in de 
gemeente. Waar zijn ‘die van de gemeente’ allemaal bezig en 
kan je onze raadsleden en schepenen aantreffen?

•  Enkele nieuwe gebouwen rijzen uit de grond: de school in 
Loenhout (inclusief zaal voor de verenigingen, kleedkamers 
voor Sportschuur 
en renovatie van 
Tiendenschuur) 
en het sportpark 
Gooreind (de 
sporthal staat vol-
ledig onder dak en 
de werken aan de 
atletiekomgeving 
zijn gestart)

•  Wegenwerken: 
de aanleg van het 
gescheiden fi ets-
pad langs de N1 
gaat van start, aan 
de Baan worden 
verbeteringen 
aangebracht, asfalteringswerken aan de Witgoorsebaan,…

•  De hondenweides 
worden aan-

 gelegd: zo zijn de 
scholen van Goor-
eind komen helpen 
bij de aanplant van 
de hondenweide 
daar. Natuur, 

 recreatie en 
educatie hand in 
hand.

•  En zoveel andere 
dingen voor onze 
kinderen (speelpleintjes en pannaveldje bv), voor onze

  fi etsers (continue kleine obstakels verwijderen bv), voor 
onze ouderen (80-jarigen feest bv), zwerfvuil rapen en 

 aanpakken,… 

Eerste steenlegging Basischool Blokje: 
de Very Important Bouwers (VIB’s) mochten 

samen met burgemeester Wouters 
en schepen Van Thillo aan de slag. 

Ook belangrijke gasten voor de aanplant van 
de hondenweide in Gooreind, namelijk de 

schoolkinderen. Aandacht voor de honden, 
hun baasjes en grootste (kinder)vrienden. 


