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2 SEPTEMBER
van 13u tot 17u

Boomkwekerij Solitair - Brechtseweg 208
Met pannenkoeken en ijs, en de hele tijd
kinderanimatie (springkasteel,
schminken, Clicsblokken …).
15u: voorstelling van de lijst
Verkiezingen
zijn altijd spannend. Je hoopt dat de groep mensen die je om je heen verzameld hebt goede resultaten halen,
en
alle kandidaten.
dat de visie die je uitwerkte zal aanslaan, ... Die spanning bereikt een hoogtepunt op verkiezingsdag zelf. Maar zodra de eerste
resultaten binnen kwamen waren we dankbaar. Over gans de gemeente kunnen we rekenen op net geen 50 procent van
de stemmen wat neerkomt op een grote meerderheid van 16 zetels op 27. Dat wil zeggen dat we verder werken aan ons
aller Wuustwezel. Dat gaan we doen met onze 16 verkozenen, met elke kandidaat op onze lijst maar we nodigen daarbij elke
kandidaat uit die deelnam. Dus ook die van andere partijen.

Onze lijst … wist je dat …

Een lijst
voor dejeverkiezingen
samenstellen
is een spannend
Want
ongeacht
politieke kleur
of je persoonlijke
standpunten: we delen de passie van voor Wuustwezel te willen werken.
iets.
Gaan
we
mensen
bereid
vinden
om
naast
leven
Wij kijken er naar uit en gaan vol passie aan dehun
slag.eigen
Bedankt
voor jullie massale steun.
ook nog wat extra te geven voor Wuustwezel?
Dieter Wouters
Het burgemeester
antwoord is JA.
Uw
Elke partij kan een lijst maken, maar wij leggen de lat enorm
hoog. Enkel mensen die de kar trekken, die vandaag al ergens
het verschil maken, komen in aanmerking.

NIEUWJAARSONTBIJT
En het ging goed. Nog voor de zomervakantie van start ging

Op
20 januari
bent u van
hartewe
welkom
om samen
was zondag
de lijst volledig.
Op2019
2 september
stellen
deze graag
aan de
beentjes
u voor. onder tafel te schuiven voor een lekker ontbijt in het Guldenhof te
Loenhout. De deuren gaan open vanaf 8.45 uur. We zetten de uittredende
mandatarissen
in de bloemetjes
en verwelkomen de mandatarissen die Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen we extra
Alvast enkele interessante
weetjes….
aandacht geven aan veilig met de fiets of te voet naar
op
2 januari
2019
afleggen
in de de
gemeenteraad
• 27
kandidaten
endedeeed
vrouwen
hebben
meerderheiden OCMW-raad.
De
kinderen
amuseren in de speelhoek en... zorgt voor extra school. Pas je snelheid aan, geef ze voorrang en geef
• 14
vrouwenkunnen
en 13 zich
mannen
zelf het goede voorbeeld.
animatie.
groene
zal ook
weer niet ontbreken.
• 74 is deDe
leeftijd
vantombola
onze oudste
kandidate
• 19 is de leeftijd van onze jongste kandidaat
Dit door zelf de fiets te nemen én deze affiche aan
Prijzen:
Graag inschrijven voor zondag 13 januari
• 38 is de leeftijd van de lijsttrekker
je raam te hangen. Ze wordt bij u in de bus gestopt
•
bij mandatarissen,
en/of bijen
dewe hopen dat u mee werkt aan het veilige
• volwassen
27 van de €
2714
zijn ergens geëngageerd,
trekken deledenwervers
kar, doen
• kinderen
jaar € 7
voorzitter: maivanthillo@telenet.be of schoolverkeer. Hang deze affiche aan je raam.
nu al iets 5-11
voor Wuustwezel
.
• kinderen tot 4 jaar gratis
GSM 0474 73 63 21
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