JONGCD&V

Gouden
Duimen uit!
reikt

JONGCD&V reikt Gouden Duimen
uit aan verenigingen, die op een bijzondere manier hebben bijgedragen
aan een warmer gemeenschapsleven
in Kortenberg.
De politieke jongerenvereniging vindt
dat Run for Congo zich heeft onderscheiden door op een sociale manier
fondsen in te zamelen voor het goede
doel. De Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking ontvangt voor dit evenement de Gouden
Duim voor JONGSOLIDARITEIT.
Georges Dussart & Marnix Debonnet
namen de Gouden Duim in ontvangst.
Het palmares van Jeugdclub Den Uyl
oogt indrukwekkend op bestuurlijk
vlak. Een nieuwsbrief, een comedy
night, het streekbierenweekend, een
opfrissing van hun stulp, … zijn allemaal de vrucht van het engagement
van de vrijwilligers van de jeugdclub.
Daarom ontvangt het bestuur van
jeugdclub Den Uyl de Gouden Duim
voor JONGBESTUUR. Het ganse
bestuur van jeudclub Den Uyl was
aanwezig om de Gouden Duim te
ontvangen. Voorzitter Heidi Debaetselier was blij met het compliment en
dankte het gemeentebestuur voor de
verbetering van hun lokatie.
De organisatie van de Cityparade, de
promotoer, een gezamenlijke uitstap
van de jongeren naar een megafuif,
de aankoop van duurzaam materiaal
voor de jeugdverenigingen, … getuigt
van durf en brengt bovendien de
jongeren samen. De jeugdraad van
Kortenberg verdient de Gouden Duim
voor JONGINITIATIEF. Bart Hernalsteen, de kersverse voorzitter van de
jeugdraad) en Ann-Sophie Tillekaerts
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vertegenwoordigden de jeugdraad in
Everberg.
Roger Pattyn krijgt de Gouden Duim
voor JONGENGAGEMENT omdat
hij zich al 20 jaar onafgebroken op
vrijwillige basis inzet voor de senioren van Kortenberg. JONGCD&V
vindt het belangrijk dat duurzaam
engagement in de kijker wordt gezet.
Tenslotte hechten de jongeren veel

waarde aan de ontwikkeling van
JONGTALENT. Vanja Cnops, beloftevolle atlete van ACKO (atletiekclub
Kortenberg), ontvangt in deze categorie de Gouden Duim.
JONGCD&V Kortenberg wenst al
deze laureaten proficiat en duimt
samen met hen dat hun inspanningen
ook in de toekomst beloond worden.
Doe zo verder!!

JONGCD&V zingt voor de Gouden Duimen

Koen Van Roey reikt Gouden Duim uit aan jeugdclub Den Uyl
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