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Deze mobiele ‘klas’ wil de interesse in techniek en wetenschap stimu-
leren bij alle kleuters en lagereschoolkinderen in Kuurne. De mobiel is 
uitgerust met diverse koffers en een heus atelier om aan de slag te gaan. 
Het initiatief is uniek in Vlaanderen. Elke school in Kuurne kan vanaf 
nu hiervan gebruik maken.

Jong geleerd is oud gedaan
Techniek en wetenschap heeft vandaag 
vaak een saai en stoffig imago. Nochtans 
biedt dit heel wat mogelijkheden, ook naar 
de arbeidsmarkt toe. 

Met het realiseren van een mobiele tech-
niek- en wetenschapsklas wil de gemeente 
hier verandering in brengen. De handen 
uit de mouwen steken en timmeren met 
hout, solderen met metaal, een robot 
programmeren, elektrische schakelingen 
maken. Het kan allemaal!

Schepen van Onderwijs Johan Bossuyt: 
“De mobiele klas is ingericht om in kleine 

groepjes aan de slag te gaan. De opdrach-
ten die in dit mobiel atelier worden gege-
ven, zijn specifieke techniekopdrachten. 
We willen interesse wekken en talenten 
ontdekken en ontwikkelen. Dit vergroot 
de kans op een positieve keuze voor tech-
niek- en beroepsonderwijs.

Naast de reizende klas, pakt de gemeente 
ook uit met ‘koffers’: ontdekkoffers, tech-
niekkoffers en wetenschapskoffers. Dit 
zijn koffers die leerkrachten en leerlingen 
in de Kuurnse klassen kunnen gebrui-
ken om kinderen te laten proeven van de 
wetenschap.

Hang eens het 
beest uit

Oproep aan de inwoners van 
Kuurne om het beest uit te 
hangen. 

Op 11 juli roepen we alle 
Kuurnenaren op om samen de 
Vlaamse Feestdag te vieren en 
een leeuwenvlag uit te hangen. 
Samen gaan we voor een Vlaan-
deren met duidelijke uitgangs-
punten: vrij en verantwoordelijk, 
complexloos Vlaams en open kijk 
op de wereld, ongebonden en 
consequent. In een ‘globale’ we-
reld die steeds drukker wordt en 
waarin steeds meer zekerheden 
sneuvelen, wenst de N-VA elke 
Vlaming een warm nest te bieden. 
Daarom ijvert de N-VA voor een 
echte en hechte samen-leving, 
een gemeenschap van vrije Vla-
mingen die verantwoordelijkheid 
opnemen voor het geheel. Overal, 
van wijk tot wereld, werken we 
aan een nieuw burgerschap in 
samenhorigheid. Sleutels daartoe 
zijn respect voor de persoonlijke 
integriteit en vrijheid enerzijds, 
verantwoordelijkheid en gemeen-
schapszin anderzijds.
Alvast een prettige feestdag en 
deugddoende vakantie!

Filip  
Vanhauwaert
Voorzitter  
N-VA Kuurne

PS Geen leeuwenvlag? Stuur een 
mailtje naar kuurne@n-va.be 

Kuurne pioniert met mobiele 
techniek- en wetenschapsklas 
voor scholen

N-VA Kuurne komt naar u toe! 
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M@sterchefproef gezond dessert
Tijdens de week van de  
opvoeding namen alle zesde 
leerjaren van alle Kuurnse 
scholen het op tegen elkaar 
tijdens de M@sterchefproef 
gezond dessert. Ze werden  
uitgedaagd door de kinder-
schepen van sociale zaken om 
een gezond dessert te maken, 
dat ook goedkoop is en niet 
veel tijd in beslag neemt.

Een jury beoordeelde op verschillen-
de aspecten: smaak, kindvriendelijk, 
gezond, budget en tijdsbesteding. De 
Boomgaard kwam als eerste winnaar 
uit de bus. Proficiat!

Bram Deloof, schepen van Welzijn: 
“Als ouder is een koek geven als 
tussendoortje een gemakkelijke en 
snelle oplossing, maar niet altijd de 
gezondste. Via dit project van de 
kindergemeenteraad waar het Sociaal 
Huis graag aan meewerkt, willen we 
de kinderen en hun ouders bewust 
maken dat een gezond dessert ook 
een mogelijkheid is. Het winnende 
dessert/tussendoortjes moest voldoen 
aan twee bijkomende voorwaardes: 
minimale tijd om het klaar te maken 
en minimale impact op het budget. 
Vooral dit laatste is belangrijk omdat 
dit indirect inspeelt op een doelstel-
ling van ons meerjarenplan: toegan-
kelijkheid van gezonde voeding voor 
iedereen.

N-VA Kuurne zet moeders  
in de bloemetjes
Op Moederdag deelde onze N-VA-afdeling bloemetjes uit in het centrum van Kuurne, 
op Sint-Pieter en in Sente. De bloemetjes kochten wij aan bij maatwerkbedrijf VZW De 
WAAK in Kuurne. 

Wij komen naar u 
toe!
In het kader van ‘N-VA komt naar u toe’ ging 
onze N-VA-afdeling op huisbezoek in Sente en 
de Sterrewijk. Het werd een warme, leerrijke en 
deugddoende dag waar we luisterden naar de 
verhalen en de vragen van de mensen. De rest 
van onze gemeente volgt de komende maanden.

Vlaanderen 
feest 
Vlaanderen feest werkt ook 
dit jaar samen met het gratis 
muziekfestival p’LatseDoen . 

Dit jaar is er terug een topprogram-
ma. Vlaanderen feest presenteert 
u Wally (gitarist Tourist LeMC) 
en gekend van de hit misère. Allen 
daarheen op zaterdag 8 juli op het 
marktplein in Kuurne.

JOHAN BOSSUYT
schepen
johan.bossuyt@n-va.be

BRAM DELOOF
schepen
bram.deloof@n-va.be

JEROEN DUJARDIN
gemeenteraadslid
jeroen.dujardin@n-va.be

CHARLOTTE DEBEUF
gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be
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Kuurnse kinderen veilig op de fiets

Om de veiligheid van onze fietsers nog te verhogen investeerde 
onze gemeente in fietssuggestiestroken. Daarnaast besteden 
onze Kuurnse scholen veel aandacht aan de verkeersopvoeding 
van onze kinderen. Sterke samenwerking van alle Kuurnse ba-
sisscholen bij deverkeersproef voor de leerlingen voor het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar. Bedankt leerkrachten, directies en alle 
medewerkers!

Warmtenet 
nu ook in 
Kuurne
Vorige maand wer-
den op de Leiehoek 
de eerste buizen 
gelegd voor een 
warmtenet. 

Restwarmte van de 
verbrandingsoven 
uit Harelbeke zal 
worden gebruikt om 
nieuwe huizen op de 
Leiehoek te verwar-
men. 

Prachtproject. Kuurne als energiezuinige gemeente is terug een 
voorbeeld voor anderen.

Informatieboekje voor jonge ouders
Verschillende partners in Kuurne bundelden alle nuttige info voor ouders met kinderen in één gezamenlijk 
boekje. Het boekje geeft een volledig overzicht van het grote aanbod voor kinderen in Kuurne. Dit gaat van 
vroedvrouwen, jeugdverenigingen, scholen, kinderopvang tot sportkampen en meer.

Tal van organisaties en verenigingen hebben een groot aanbod voor ouders met kinderen in Kuurne. Om dit aanbod beter bekend te 
maken, werd een gezamenlijk boekje ontworpen. Dit boekje werd geanalyseerd door een experte van Wablieft, die het boekje omzette 
in heel eenvoudige en klare taal. Op die manier is het boekje ook toegankelijk voor anderstaligen en laaggeschoolden.

Je vindt er een overzicht over jeugdverenigingen, vroedvrouwen, scholen, kin-
deropvang, speel-o-theken, sportkampen en de jaarkalenders 2017-2018 met alle 
schoolvakanties, feestdagen en speciale kinderdagen zoals Sinterklaas, de Kinder-
foor en Halloween,.. Daarnaast vind je ook toelagen voor kinderen en kortingen 
met de UiTPAS voor bijvoorbeeld speelpleinwerking, kortom: alles voor je kind!  
Je kan het boekje verkrijgen bij de verschillende partners.

Bram Deloof, schepen van Welzijn: “Het ruim aanbod van dienstverlening in 
functie van kinderen is niet altijd even bekend bij de ouders. Daarnaast horen we 
van de partners die actief zijn op het werkveld, dat gebundelde informatie op het 
internet niet voor iedereen even duidelijk is. Met deze wegwijzer willen we in één 
boekje alle informatie meegeven aan de ouders. De partners van Huis van het 
Kind zullen dit boekje meenemen tijdens huisbezoeken en waar nodig, samen met 
de ouders het aanbod even doorlopen.”

ERIC LEMEY
gemeenteraadslid
eric.lemey@n-va.be

LANDER DEWAELE
gemeenteraadslid
lander.dewaele@n-va.be

KIRSTEN COUCKE
OCMW-raadslid
kirsten.coucke@n-va.be

ANNY VERGOTE
OCMW-raadslid
anny.vergote@n-va.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


