Een positieve kijk
op Wuustwezel
samen voor

Wuustwezel

GRATIS BLOEM voor
jouw ‘opvangouders’ !

samen voor

Wuustwezel

WAT: Helpen je ouders of grootouders met het opvangen van jullie kinderen? Dan verdienen ze een bloemetje ! Niet enkel van jullie maar van ons samen. CD&V Wuustwezel
wil al die mensen bedanken.
WAAROM: Niet enkel omdat ze een onbetaalbare job doen maar ook omdat ze het
gezinsleven draaglijker maken. De combinatie werk-gezin is niet eenvoudig en deze
vorm van erg flexibele hulp helpt onze jonge gezinnen elke dag opnieuw.
WANNEER: op zaterdag 4 maart geven we het bloemetje af aan de deur bij hen. Onze
burgemeester, schepenen, raads- en bestuursleden maken er samen werk van.
HOE: ga voor 11 februari naar onze website
www.100procentsamenvoorwuustwezel.be en klik op ‘gratis bloem’.

Schrijf je opvangouders in en wij geven ze
een gratis Amaryllis.

Nieuwe school voor Loenhout

Leuke weetjes:

Trompetgeschal, tromgeroffel…het was een mooi moment waarop onze burgemeester en
schepen van onderwijs Mai van Thillo de bouwaanvraag met kruiwagen en mooi lint binnenreden.

- Onze burgemeester riep tijdens de
nieuwjaarsdrink op tot verwondering. “Kinderen zijn zo mooi verwonderd
over de natuur, over het strikje op het
cadeautje, over kleine dingen. Wij zien
die zaken niet meer. Laat ons terug verwonderd zijn en niet alles zo vanzelfsprekend vinden.”
- Leo Geysen (meester Leo voor velen)
stelde aan de gemeenteraad voor om
het plein voor de kerk het ‘Pastoor J.
Meeusenplein ’ te benoemen. Dit werd
unaniem goedgekeurd. Mooi gebaar!

Enkele zaken die in het oog springen:
- Een school voor meer dan 500 kinderen
waar ze nog meer dan vandaag zullen worden uitgedaagd en geïnspireerd,
- een speelplaats die tot de verbeelding
spreekt én die na de uren openstaat voor
de ganse buurt
- een polyvalente zaal die na de schooluren
de thuis wordt voor toneelvoorstellingen,
teerfeesten, vergaderingen,…

- de bibliotheek die binnen de schoolmuren
wordt ondergebracht
- wonen boven de school
- de Tiendenschuur die volledig wordt
gerenoveerd en de thuis wordt voor de
Heemkundige Kring, …

Nieuwjaarsontbijt
Iedereen welkom op ons jaarlijks
nieuwjaarsontbijt!
Een kruiwagen vol plannen voor
het enthousiaste schoolteam van ‘t Blokje.

Onze Loenhoutse raadsleden pronken apetrots met de plannen omdat ze weten dat dit
voor hun dorp een écht kerndossier is. Kinderen onderwijzen is één van de grootste kerntaken die we hebben en wanneer dat kan met
zo’n schoolteam, ingebed in een hecht dorp is
de kans op slagen 100%.
Loenhoutse raadsleden werkten samen
met onze schepen van onderwijs.

Wanneer: zondag 22 januari
van 9 u tot 13 u
Prijs: € 14 euro volwassenen
en € 7 kinderen (onder 5 jaar gratis).
Met poppenkast en goochelshow.
Onze burgemeester Dieter Wouters
spreekt ons kort toe waarna we het
glas klinken op het nieuwe jaar.

