HET LAATSTE NIEUWS POPERINGE vrijdag 13/02/15

JELLE EN AXANA GEVEN ELKAAR HET JAWOORD

Kleuters trouwen in gemeentehuis

De bruid en bruidegom worden naar de trouwzaal begeleidt door hun klasgenootjes. - Michael
Depestele
Ontroerende taferelen in het gemeentehuis van Poperinge gisteren. Kleuterkoppeltje
Jelle en Axana van de derde kleuterklas in basisschool De Ster stapten er in het
huwelijksbootje en beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Schepen Loes Vandromme
voltrok plechtig het huwelijk, net zoals bij de 'grote' mensen.
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Jelle en Axana luisteren aandachtig naar schepen Vandromme. - Michael Depestele
De roddels deden al een tijdje de ronde en ook de juf van het derde kleuter had al gezien dat
er iets moois bloeide tussen Axana en Jelle. Na enkele andere vriendinnetjes in de klas, leek
Jelle eindelijk het meisje van zijn leven te hebben gevonden. Dus besloot Jelle zijn Axana ten
huwelijk te vragen. De keuze voor een geschikte datum was snel gemaakt, een dag voor
Valentijn.
Maar naast Jelle en Axana kregen ook heel wat andere kindjes van de klas een rol in het
huwelijk. Getuigen werden gezocht en gevonden en ook de ouders van de bruid en bruidegom
mochten niet ontbreken. Op vrijdag zelf had iedereen zijn beste kleren uit de kast gehaald.
Jelle kreeg zijn eerste kostuum aan en voor Axana lag een prachtig wit kleed klaar. In stoet
trokken de kleuters naar het stadhuis waar ze ontvangen werden door schepen Loes
Vandromme.

Na het huwelijk volgde een groot feest met eten en drinken. - Michael Depestele
Eeuwige vriendschap
Ze mochten meteen naar de trouwzaal waar de 'huwelijksplechtigheid' doorging en de twee
kleuters beloofden elkaars vriendjes te blijven.
Maar of de twee ook eeuwig samen blijven, zullen we nog moeten afwachten. Onder luid
applaus verlieten ze het stadhuis. Na de klasactiviteit in het kader van Valentijn trokken de
kleuters, trots als een pauw, terug naar hun klasje in het Vroonhof waar nog een feest op hen
stond te wachten om het leuke nieuws te vieren. We wensen het jonge paar alvast alle geluk
toe voor de toekomst.

