
Kerstmis is het feest van de eenvoud, 
het is het nieuwe begin,
het moment waarop wordt nagedacht over de waarden die wij fundamenteel achten
en die onze tocht in de toekomst richting moet geven.
We wensen je dan ook: de moed om te kiezen voor wat je hoogacht, in verbondenheid met allen die je dierbaar zijn.
We wensen jullie een jaar van authenticiteit toe.
Samen met jullie gaan we hoopvol de toekomst van 2015 tegemoet.

Prettige feestdagen!

Waasmunster.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014

CD&V nieuwjaarsreceptie 
Zat. 10 januari 2015

16u30 in Hoogendonck
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Geslaagd eetfestijn

22 
november 

2014

Burge-
meester 
Michel 
Du Tré

Goedgezind 
tafelen

Gezellig 
bijpraten

Voor jong 
en oud

Dialoog-
moment met 

onze nationale 
voorzitter
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Zonder enige twijfel heeft Willy Strob-
be een onuitwisbare stempel gedrukt 
op de uitbouw van Waasmunster en 
haar samenleving.

Jeugd
Als jong gemeenteraadslid overtuigde 
hij het College van Burgemeester en 
Schepenen van de noodzaak van gede-
gen infrastructuur voor de jeugd. De 

aankoop van een pand op de hoek van 
de Kouter en Rivierstraat met verbou-
wing tot jeugdlokalen vormde in 1977 
de aanzet tot wat nu is uitgegroeid tot 
het kloppend hart van het lokale jeugd-
verenigingsleven.

Cultuur en infrastructuur 
Einde de jaren ‘70 kocht de gemeente 
de vroegere Hinda-gebouwen aan langs 
de Nijverheidslaan. In de loop van de 
daaropvolgende jaren groeide deze site 
onder impuls van Willy Strobbe uit tot 
wat elkeen kent als ‘Hoogendonck’: 
cultureel centrum, bibliotheek, feest-
zaal, brandweerarsenaal en een nieuwe 
sporthal die later in 1993 in gebruik 
werd genomen.

Willy Strobbe was een man met visie. 
Dat blijkt uit de beslissing tot aankoop 
van het domein ‘Blauwendael’ in 1980 
en de daaropvolgende bestemmingswij-
ziging. Vanaf  1985 konden alle Waas-
munsteraars vertoeven in hun eigen 
dorpspark, terwijl het kasteel omge-

bouwd werd tot een stemmig ingerichte 
trouwzaal, een mooie tentoonstellings-
ruimte en huisvesting voor Heemkring 
’t Sireentje.
De uitbouw van de site werd in 1987 
voltooid met de aanleg van een nieuwe 
parking ter hoogte van de Gentstraat. 
Niet ver hier vandaan zagen de inmid-
dels ‘zilveren’ Vierschaarfeesten in 1989 
het levenslicht.

Onderwijs
Niet alleen als schepen maar ook als 
burgemeester bleef  Willy Strobbe 
bevoegd voor Onderwijs. Tastbare 
herinneringen aan zijn inzet op dit vlak 
zijn de gedenkplaten uit 1991 aan nieuw 
ingehuldigde schoolgebouwen in de 
Kerkstraat en op de Ruiter. Maar veel 
meer genoegdoening haalde hij zelf  on-
getwijfeld uit de goede contacten met 
leraars, uit de succesvolle werking van 
het ‘muziekatelier’ en uit de uitbouw 
van de ‘Gemeentelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten’ 

CD&V van Waasmunster wenst Willy 
gepast te bedanken voor zijn jarenlange 
inzet voor Waasmunster en onze partij. 
Ter gelegenheid van onze nieuwjaarsre-
ceptie op zaterdag 10 januari, zetten wij 
onze verdienstelijke burgemeester voor 
al die jaren inzet in de bloemetjes.

Ere-burgemeester Willy Strobbe
De Vlaamse regering heeft voormalig Burgemeester Willy Strob-
be, de titel van Ere-Burgemeester toegekend. Willy was van 1982 
tot 1994 burgemeester van Waasmunster. Voordien zetelde hij 
vanaf 1970, zes jaar lang als jong gemeenteraadslid voor de toen-
malige CVP, en werd hij vanaf 1976 schepen van Onderwijs, Jeugd 
en Cultuur. Tussendoor was hij ook nog vier jaar provincieraadslid.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
CD&V
CD&V van Waasmunster nodigt alle inwoners van Waasmunster uit 
op hun nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari 2015. We starten 
om 16u30 en sluiten om 19u30 de deuren van zaal Hoogendonck.

Europees commissaris Mevr. Marianne Thyssen zal ons op deze 
avond ongetwijfeld kunnen boeien met een interessant gesprek.

U komt toch ook?!
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Michel Du Tré, Burgemeester
michel.dutre@waasmunster.be

Ludo Lenaerts, eerste Schepen
ludo.lenaerts@waasmunster.be

Agnes Dierick, tweede Schepen
agnes.dierick@waasmunster.be

Magda Van Puyvelde, gemeenteraadslid
magda.vanpuyvelde@waasmunster.be

Guido De Cock, gemeenteraadslid
guido.decock@waasmunster.be

Jurgen Bauwens, gemeenteraadslid
jurgen.bauwens@waasmunster.be

Ilse Poppe, gemeenteraadslid
ilse.poppe@waasmunster.be

Cecile Van Havermaet, OCMW raadslid 
cecile.vanhavermaet@ocmwwaasmunster.be

Ivan Rousseau, OCMW raadslid
ivan.rousseau@ocmwwaasmunster.be

Renaat De Corte, OCMW raadslid
Renaat.decorte@waasmunster.be

Samen 
pakken we 
de toekomst 
vast

Het is ondertussen bijna 2 jaar geleden 
dat we met de nieuwe bewindsploeg 
van start zijn gegaan. In economisch 
zware tijden worden we voortdurend 
voor moeilijke keuzes geplaatst. Een 
verantwoordelijkheid die de kiezer ons 
gegeven heeft in 2012 en die we dan 
ook ten volle opnemen.

Stilstaan is achteruitgaan en daarom wil 
CD&V, samen met zijn coalitiepartner, 
opnieuw investeren in onze gemeente. 
Uiteraard moeten de plannen passen 
binnen de financiële mogelijkheden. We 
gaan er dan ook alles aan doen om de 
noodzakelijke investeringen te verwe-
zenlijken, maar op een verantwoord 
betaalbare manier voor onze gemeente 
en zijn inwoners.

Daarom ook durven wij, samen met jul-
lie, uitkijken naar een 

goedgezinde 
toekomst!

Onze 
mandatarissen 
staan voor U klaar

Neem gerust contact met onze 
mandatarissen of neem contact 
op via onze website www.waas-

munster.cdenv.be of via mail naar 
info@cdenvwaasmunster.be

Wie de 
toekomst als 
tegenwind 

ervaart, kijkt in 
de verkeerde 

richting!


