
• Er meer dan 100 mensen voor anderen klaar staan via 
Wuustwezel Helpt.

• Je steeds vaker een Schoolstraat tegenkomt. Hier mag 
je rond schooltijd niet doorrijden om zo onze kinderen 
een veiligere schoolomgeving te bieden. 

• Het nadarhek dat de Schoolstraat aangeeft, aange-
past is met wieltjes. Super praktisch !

• Er in Coda een moestuin komt als samenwerking tus-
sen het OCMW en CODA.

• Het voetpad Brechtseweg heraangelegd is om bezoe-
kers Dienstencentrum te helpen.

• Er aan de kapel van Braken een AED toestel is om        
iemand met dringende hartproblemen te helpen? 

• Die kapel meer en meer een open ontmoetingsplek 
wordt?

En jullie ontdekken die nu nogmaals. Her-ontdekken dus. 
Meer dan ooit beseffen we dat bomen, struiken, bossen 
en parken deugd doen. Hopelijk verlies je de interesse niet 
als álles weer mag, want het blijft de moeite. 

Dit najaar komen er in onze gemeente 1500 struiken 
en 350 bomen bij ! We hadden heel graag jullie hulp ge-
vraagd, maar Corona maakt dat niet mogelijk. Geef de 
mannen van de technische dienst dus zeker een dikke 
duim want hen wacht een grote taak ! 

Wist je dat? Bossen & parken 
zijn open!

Sinds maart zijn we in de 
ban van Corona en ook in 
Wuustwezel zijn ook tal van 
mensen overleden aan deze 
vreemde ziekte en vele hon-
derden ziek geworden. Los 
van het medische is het aan 
ons allen om voor elkaar te 
ZORGEN. 

Simpel: vraag aan een 
buur hoe het gaat, sla een 
praatje (op afstand), doe 
eens boodschappen voor 
iemand die bang is of niet 
meer kan,… Heb oog voor je 
buurt !!

Het fi etspad tussen Gooreind en 
Brasschaat is af. ‘Eindelijk’ horen we 
jullie denken. Het was inderdaad geen 
klein werkje. Geniet van deze fi ets-
weg en vergeet niet de Koersdreef 
eens in te rijden om zo in het mooie 
Goed van Koch uit te komen. 

En…de bouwvergunning voor het 
fi etspad Sint-Lenaartseweg is er ook. 
Daar kunnen de werken starten. Ook 
geen klein werkje…maar evengoed 
erg nodig. 
Het wordt weer een tijd doorbijten, 
omrijden en soms ploeteren maar ver-
geet ook hier niet: het eindresultaat 
gaat de moeite zijn. 

samen voor
WuustwezelFietspaden 

zijn open!

 ‘Spreuken van Studio Vero fl euren openbare gebouwen op’.

Een positieve kijk
op Wuustwezel
Ons hart
staat open!
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