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Basisschool Dr. Jozef Weyns bakt koekje ter gelegenheid van 100ste verjaardag van
Jozef Weyns en Week van de Smaak, donderdag 22 november, vanaf 9u30, Jan de
Cordesstraat 58, Beerzel.

LEERLINGEN BAKKEN JOZEF WEYNSKOEKJE
In 2013 viert de gemeente Putte dokter Jozef Weyns. Hij zou dan honderd jaar
zijn geworden. Leerlingen van basisschool Dr. Jozef Weyns plannen diverse
leuke activiteiten, waaronder het bakken van een exclusief Jozef Weynskoekje.
“Wij hebben samen met Robby Goovaerts, schepen van cultuur van de
gemeente Putte, contact opgenomen met Bert Van Rompaey. Hij is de maker
van het typische streekgebak, de Putse Ridder. Op donderdag 22 november
bakt hij, op onze school en samen met de leerlingen, het Jozef Weynskoekje”,
zegt Gunther De Vries, waarnemend directeur van basisschool Dr. Jozef
Weyns.
Per klas gaan de leerlingen samen met bakker Bert van bakkerij Het Broodhuys aan
de slag. “De leerlingen leren van bakker Bert hoe deeg te kneden, uit te rollen, er een
koekje van te maken, bakken en hoe het af te werken met confituur. De dagen
nadien gaan de leerlingen dan samen met hun juffen zelf aan de slag”, zegt Gunther
De Vries.
Het koekjesbakken past ook als activiteit in de Week van de Smaak, die loopt van 15
november tot 25 november. “Het Jozef Weynskoekje zal alvast perfect van smaak
zijn. Wanneer een gerenommeerde bakker als Bert Van Rompaey voor het recept
zorgt, kan het wat dat betreft niet meer stuk. Wat de vorm van het koekje betreft, dat
zal er leerling per leerling mogelijk anders uit zien. Maar we gaan ons best doen!”,
zegt Gunther De Vries.
De koekjes zijn voor eigen consumptie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gunther De Vries,
waarnemend directeur van basisschool Dr. Jozef Weyns, tel: 015 76 71 21.
Basisschool Dr. Jozef Weyns is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen,
5000 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen is een van de grootste scholengroepen van het land. De groep
verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
- de nieuwe benaming voor het vroegere
Gemeenschapsonderwijs - streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

