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Gemeentehuis

Dienstbetoon

Noodnummer: 101
Woestenstraat 19, Oostvleteren, Tel: 057 40 00 37
Openingsuren: dinsdag van 13u30 tot 17u30.

Dienstbetoon van de burgemeester enkel op afspraak.
Stephan Mourisse: GSM 0475 69 59 01 of e-mail:
burgemeester@vleteren.be.
Dienstbetoon van de schepenen:
1e schepen: Ludo Debuysere
gsm: 0478 44 80 39
2e schepen: Frans Masson
gsm: 0497 92 51 88
3e schepen: Bram Coppein
gsm: 0478 77 59 04
4e schepen & voorzitter O.C.M.W.: Marie-Anne Verlende
gsm: 0472 42 44 53 - 057 40 10 31

Brandweer

Gemeentesecretaris: Nele Vanderhaeghe
057 40 93 25 - secretaris@vleteren.be

Openingsuren: Elke werkdag van 9u tot 12u30 en
donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30
Tweewekelijks open op zaterdagmorgen.
Voor data zie infoblad of www.vleteren.be.
Elke namiddag, uitgezonderd op donderdag,
wordt er gewerkt met gesloten deuren, er is wel
telefonische permanentie. Tel: 057 40 00 99

Lokale politie

Doornstraat 45, Poperinge
Tel: 057 33 30 20
Dringende oproepen: 112

Containerpark
Elzendamme 5b, Oostvleteren, Tel: 057 40 15 77
Dinsdag t/m vrijdag
13u30 - 17u00
Zaterdag 		
08u30 - 13u00
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.
U dient zich aan te melden een kwartier voor sluitingstijd.

Bibliotheek
Uitleenpost Oostvleteren: Tel. 057 21 29 61
woensdag
15u30 – 18u30,
zaterdag
09u30 – 12u30
Uitleenpost Woesten: Tel. 057 40 04 97
woensdag
14u00 – 16u00,
zaterdag
09u30 – 11u30

De Post
Woestendorp 12, Vleteren (gebouw OCMW)
Openingsuren:
Maandag
14u30 – 17u00
Dinsdag		
14u30 – 18u00
Woensdag
14u30 – 17u00
Donderdag
14u30 – 18u00
Vrijdag		
14u30 – 17u00
Zaterdag
09u30 – 13u00

O.C.M.W. - secretariaat
Woestendorp 12, Woesten.
Tel. 057 46 96 01
Open elke werkdag: 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.
Zitdag in de Sceure: elke woensdag van 13u tot 16u.
Secretaris: 057 46 96 03 (di. & vrijdagnamiddag)
Maatschappelijk werker: 057 46 96 06
E-mail: socialedienst@ocmw.vleteren.be
Zitdag voorzitter: iedere donderdag van 11u tot 12u.

Woonwinkel
Woestendorp 12, Woesten.
Zitdag elke woensdag van 9u tot 12u.
Tijdens de andere kantooruren bereikbaar via de
woonwinkel medewerker Els Havegheer
Tel. 057 3466 02 - GSM: 0470 19 02 34
Technische adviseur Frits Vandenbussche
Tel. 057 34 66 02 - GSM: 0470 19 89 07

Wachtdiensten
In het weekend of op feestdagen is de dokter van wacht
bereikbaar via een centraal oproepnummer. U kan uiteraard proberen om eerst uw huisarts te bereiken.
Vleteren: 057 30 01 49.
Wachtdiensten apotheek:
Vandewalle F., Veurnestraat 9, 8640 Oostvleteren
Tel. 057 40 01 01
Desmedt Nele, Woestendorp 50, 8640 Woesten
Tel. 057 42 24 42.
‘s Avonds, tijdens het weekend en op feestdagen kunt u
de apotheker van wacht vinden via het nummer
0900 10 500 of via www.apotheek.be.
Voor problemen waarbij een dringende opname in een
ziekenhuis vereist is, belt u onmiddellijk de 112
(vast of mobiel).

Colofon
“De Vleternoare” is het driemaandelijks officieel informatieblad,
uitgegeven door het gemeentebestuur van Vleteren.
N°1 januari - februari - maart
Verenigingen kunnen hun activiteiten of andere artikels ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst Informatie, gemeentebestuur Vleteren en dit ten laatste op de 15de van de maand die
voorafgaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al
dan niet geheel of gedeeltelijk opnemen van deze bijdrage.
Redactieadres: De Sceure:
Dienst Informatie, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren.
E-mail: info@vleteren.be
Foto’s: Ria Van Lerberghe
GSM 0474 66 48 18 - riavanlerberghe@hotmail.com
Verantwoordelijke uitgever: Bram Coppein,
Schepen van informatie
Kostprijs voor het plaatsen van publiciteit in de Vleternoare:
A4: € 300
A5: € 150
A6: € 75
Alle info te bekomen bij de dienst Informatie.
Info@vleteren.be - 057 40 09 01

GELUKKIG NIEUWJAAR
Beste inwoner van Vleteren, jong of oud, student,
nog actief of genietend van een verdiend pensioen,
We zijn terug een jaartje verder, een jaartje ouder of wijzer, maar velen zeker grijzer, hopelijk
was 2017 voor iedereen een superjaar, hopelijk voor weinigen een jaar om snel te vergeten.
Voor deze laatste mensen, troost U, een nieuw jaar komt eraan en het kan alleen maar beter
worden.
Voor de gemeente Vleteren was het jaar 2017 zoals vele andere, zonder hele grote rampen, met
de gewoonlijke heugelijke gebeurtenissen zoals huwelijken, jubilea, vele geboortes, maar ook
de momenten van verdriet zoals overlijdens, ziektes, ongelukken en andere. Dit hoort blijkbaar
allemaal bij het normale leven, en iedereen moet er zich naar schikken, de ene persoon al wat
meer dan de andere.
Op gemeentelijk vlak hebben we in 2017 samen mooie dingen mogen realiseren. Ik ga in dit
forum geen reclame maken voor wat het gemeentebestuur allemaal gerealiseerd heeft, maar
het is heel wat. Bij deze zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om alle personeelsleden die deze projecten hebben helpen realiseren te bedanken om hun inzet. Ik zal geen namen
noemen, ik zou zeker iemand vergeten. Zonder deze mensen zou er niet veel gebeuren op de
gemeente, allemaal even gedreven om er iets moois van te maken en even fier als een nieuw
project tot een mooi einde werd gebracht. De Burgemeester en zijn Schepenen mogen wel een
leuk idee hebben, de realisatie hiervan kost veel werk. 1 persoon ga ik toch vermelden, en dat is
onze secretaris. Ze zal het niet graag hebben, maar bij deze doe ik het toch. Sorry secretaris. Ik
noem haar de motor van de gemeente en het manusje-van-alles, dag en nacht in de weer voor
haar gemeente.
Een gemeente runnen is geen gemakkelijke zaak meer. We moeten met telkens minder en minder centen, meer en meer bevoegdheden overnemen van de hogere overheden. Geen logische
evolutie, zorgwekkend voor elke kleine gemeente. Grote steden hebben daar geen last van, de
stad Antwerpen heeft nog zoveel geld en subsidies. Wil de hogere overheid ons financieel kort
zetten om zo een gedwongen fusie door de strot te duwen? Wellicht, maar we gaan ons niet laten doen. Desnoods doen we het met wat minder, maar onze identiteit zullen we niet opgeven.
Een Vleternaar blijft een Vleternaar en we worden in geen geval stedelingen. Dit leidt toch enkel
maar tot verzuring en anonimiteit.
2018 wordt het jaar van de verkiezingen. Wat het resultaat zal zijn weet
alleen Madame Soleil, maar hopelijk brengt dit alleen maar zonneschijn,
positivisme en een verdere kijk op de toekomst.
Ik wens U van harte het beste voor 2018!
Stephan Mourisse
Burgemeester Vleteren
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Nieuwe verkaveling Oostvleteren
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Charter Geletterde Gemeente
te Vleteren

Succesvolle infosessie
orgaandonatie te Vleteren

Alle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het
Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie
West-Vlaanderen en de 2 West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school. Ook in Vleteren werd dit Charter ondertekend.

Met de start van de infrastructuurwerken op maandag 13 november 2017 gaven burgemeester Stephan Mourisse, Geert
Sanders (WVI) en Daniël Vanpoucke (De Mandel) het startschot
voor de uitbreiding van de verkaveling Edmond Devloostraat
langs de Woestenstraat in Oostvleteren. Deze nieuwe verkaveling met zowel sociale koopwoningen, huurwoningen als sociale
kavels heeft een oppervlakte van 1,9 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 40 gezinnen.
Gemeente Vleteren en WVI hebben voor de realisatie van het
woonproject intensief samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.
Er werd in nauw overleg een plan uitgewerkt waarbij WVI 20 sociale bouwkavels zal realiseren en De Mandel 10 nieuwe sociale
koopwoningen en 10 sociale huurwoningen. Binnen de verkaveling zorgt WVI voor een gevarieerde mix aan woontypologieën
met 12 kavels voor halfopen en 8 kavels voor open bebouwing.
Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via:
www.wvi.be.
Voor een koop- of huurwoning kan u terecht bij bouwmaatschappij De Mandel via www.mandel.be.

Educatief medewerker bij Open-school, Lanoye Mieke, overhandigde enkele exemplaren van de baliedisplay. Deze werden
geplaatst in het gemeentehuis, OCMW en de bibliotheken. Hiermee maken het gemeentebestuur en OCMW duidelijk aan de
inwoners dat ze inspanningen zullen doen om in hun beleid, in
hun dienstverlening en in hun communicatie naar de burgers
toe, eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen
voor een toegankelijke dienstverlening.
Geletterd zijn is een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot mee te kunnen. Dit wil zeggen: goed kunnen lezen
en schrijven, rekenen en met de computer werken. Maar liefst
een op zeven volwassenen in Vlaanderen heeft het daar moeilijk mee. Werken aan geletterdheid schept kansen, kan leiden
naar een nieuwe job, naar betere ondersteuning van de kinderen op school en naar meer zelfvertrouwen. Volwassenen die de
stap willen zetten, kunnen terecht bij open-school, 1 van de 13
Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Ze leren er
praktische en handige dingen voor het dagelijks leven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.openschool.be of telefonisch via het nummer 051 50 09 69.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op
volgende dagen:

Het gemeentehuis is open op zaterdagvoormiddag
van 10 tot 12 uur op volgende data:
• Zaterdag 6 en 20 januari 2018
• Zaterdag 3 en 17 februari 2018
• Zaterdag 3, 17 en 31 maart 2018
• Zaterdag 21 april 2018
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Hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval? In uw streek staat een sociaal assistent(e) van Fedris tot uw dienst. U kunt er ook
terecht met algemene vragen over beroepsziekten. Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u beter naar 02 226 63 19 of mailt u naar
beroepsziekte@fedris.be.

Volg je ons al op Facebook?
‘Like’ onze pagina Vleteren en volg het nieuws en onze activiteiten op de voet. Via onze Facebook-pagina ben je als
eerste op de hoogte van:
- nieuws
- activiteiten
- weetjes
- wegversperringen
- premies
-…

www.facebook.be/vleteren

Twee getuigen kwamen er hun aangrijpend verhaal vertellen, dit zette 41 mensen aan om zich te registreren als
orgaandonor. Wenst u zich alsnog te registreren, of zit u
nog met een vraag hieromtrent, dan kan u steeds terecht
op het gemeentehuis bij mevr. Valerie Boussekeyt van de
dienst Bevolking, 057 40 00 99.
Wij danken hierbij onze getuigen dhr. Bernard Vieren en
mevr. Ilse Schiff, alsook transplantcoördinator dhr. Marc
Van der Vennet.

Waar en wanneer? Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek.
BRUGGE
Gistelsesteenweg 524, Oud gemeentehuis
St.-Andries-Brugge, Tel. 050 72 70 58
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur In juli en augustus
slechts 1 dinsdagvoormiddag per maand

KORTRIJK
Sociaal Huis, Budastraat 27
Tel. 056 24 48 52
Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur In juli en augustus slechts 1 woensdagnamiddag per maand

• Elke voormiddag van 9.00 uur – 12.30 uur
• Donderdagnamiddag van 13.30 uur - 16.30 uur

Zaterdagdiensten

Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor
de beroepsziekten zijn gefusioneerd. Samen zijn wij
Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

GENT
Stedelijk Administratief Centrum,
W. Wilsonplein 1 Tel. 09 266 76 88
Elke woensdag van 9 tot 12 uur In juli en augustus
slechts 1 woensdagvoormiddag per maand

Openingsuren en zaterdagdienst
gemeentehuis

• Maandag 25 december 2017
• Dinsdag 26 december 2017
• Maandag 1 januari 2018
• Dinsdag 2 januari 2018
• Maandag 2 april 2018

Op donderdag 12 oktober ll. ging een succesvolle infosessie rond orgaandonatie door.

ROESELARE
OCMW-Dienstencentrum “Ten Elsberge”
Mandellaan 101 Tel. 051 24 60 50
Elke eerste maandag van de maand van 9 tot 11.30
uur Niet in juli en augustus
Wat doen we voor u?
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling
van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen
u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.
Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het
arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat
uw werkgever niet verzekerd was op het moment
van uw ongeval, kan u op Fedris beroep doen.

Sint-Rictrudiskerk Woesten
In 2018 wil de Sint-Rictrudiskerk van Woesten opnieuw zijn deuren openen voor verschillende maatschappelijke en culturele
initiatieven.
Op 24 februari plant de Kerkraad, in samenwerking met verschillende Poolse organisaties, een “Polen-dag” met onder meer een
fototentoonstelling over ‘Polen en de Westhoek’. Het waren
immers de Polen die deze streek bevrijd hebben van de Duitse
bezetting. Minder bekend is de geschiedenis rond de helden
van de bevrijding, de zogenaamde brigade ‘Maczka’, die met een
lezing en een presentatie wordt het verhaal van deze mensen
gebracht.
Verder worden de huidige banden tussen Polen en de Westhoek
onder de aandacht gebracht. Zo komt er een fototentoonstelling over de gezondheidsprojecten van de Christelijke Mutualiteiten in Polen: het ‘Flandria’-project. Een Poolse misviering in
de Sint-Rictrudiskerk omkadert het evenement.
In de toekomst zullen in de kerk herhaaldelijk eucharistievieringen georganiseerd worden voor Polen die in de Westhoek werken en leven. Najaar 2018 komt er een evenement in het kader
van het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog. Verschillende Belgische en Engelse historici zullen hieraan meewerken,
alsook enkele moderne kunstenaars die de kerk zullen gebruiken als het decor voor een unieke tentoonstelling.
Kerkraad Sint-Rictrudiskerk Woesten
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Geluidstest sirenes
Driemaandelijks, op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD
Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk. Dit netwerk van sirenes gebruikt de overheid
om de bevolking in noodsituaties te alarmeren.
In 2018 zijn deze tests voorzien op 4 januari, 5 april, 5 juli
en 4 oktober.
• Alle nuttige informatie over de alarmkanalen vindt u
terug op www.crisiscentrum.be.
• Voor bijkomende informatie over deze geluidstesten:
0800 94 113 (gratis nummer), beschikbaar van maandag 1 januari tot en met vrijdag 5 januari 2018, van
9 tot 16 uur.

Reservaties zalen in Vleteren
Vanaf januari 2018 gaat de dienst Zaalbeheer aan de slag met
een nieuw facturatiesysteem. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee naar facturatie toe bij nieuwe boekingen
vanaf 2018. Vraag er zeker naar bij reservatie!

Fietslabelactie
Fietsdieven raken snel ontmoedigd wanneer ze merken dat een fiets gelabeld is. Bovendien kan een gemerkte fiets makkelijker aan de eigenaar worden terugbezorgd.
Daarom organiseren we terug een gratis fietslabelactie op zaterdag 10 februari 2018 tussen 9u30 en
12u30. Als je langskomt, kleeft de politie een zeer
duurzame sticker met je rijksregisternummer op je
fiets. Breng dus niet alleen je fiets, maar ook je identiteitskaart mee!
Waar: De Sceure,
Veurnestraat 4 8640 Vleteren
Prijs: gratis
Info: Dienst jeugd en sport,
jeugd_sport@vleteren.be
of 057 40 09 01

Hang rookmelders!
Heb jij al rookmelders hangen? Neen? Helaas hoor je het nog te vaak: er sterven nog
steeds (té veel) mensen in een woningbrand.
En dat kan voorkomen worden!
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Vanaf 1 januari 2018 wordt het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap PWA in Vleteren omgevormd tot
‘wijk-werken’, een beslissing van de Vlaamse Regering.
Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten de
keuze maakten om de handen in elkaar te slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek
te organiseren.
Wijk-werken voor de werkzoekende
Via het systeem van ‘wijk-werken’ kan je als werkzoekende aan de slag in scholen, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Maar ook bij mensen
thuis is er de mogelijkheid om enkele uren per week extra
werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard: het is immers een eerste stap in
de zoektocht naar een duurzame job.
Alle info voor wijk-werkers: www.vdab.be/wijk-werken/
wijk-werker of je kan ook langs gaan bij de VDAB of het OCMW.

De wijk-werkenbemiddelaar
Marva Geloen is de wijk-werkenbemiddelaar voor Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem.
Ze is vanaf 2 januari 2018 te bereiken in Sociaal huis Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge, 057 33 33 00.

Daarom lanceren de West-Vlaamse hulpverleningszones, Zone Westhoek, Fluvia, Midwest, en Zone 1 een heuse sensibiliserende
rookmelderscampagne, waarbij het belang
van een goedwerkende rookmelder wordt gepromoot.

Brandweer Westhoek en de gemeentebesturen vonden
het een absolute opportuniteit om samen de schouders
te zetten onder deze brandveilige boodschap.

PWA wordt
wijk-werken

Wijk-werken voor gebruikers
Als school, particulier, vzw,… kan je beroep doen op het
systeem van ‘wijk-werken’ en kan je iemand verschillende
soorten opdrachten laten uitvoeren. Of het nu gaat over
het gras afrijden, de kinderopvang of busbegeleiding in
een school: met ‘wijk-werken’ kan dit allemaal. En zelfs
wie af en toe gebruik wil maken van een parkeerwachter of logistieke hulp bij events, kan beroep doen op een
‘wijk-werker’. Als gebruiker vergoedt je de wijk-werker
met een cheque. Kostprijs voor de Westhoek is vastgelegd
op 7,45€ per cheque per begonnen uur.
Interesse om u te registreren als gebruiker?
Neem dan zeker een kijkje op de website: www.vdab.be/
wijk-werken/gebruiker.

Emily Titeca - Dienst Zaalbeheer
057 40 09 01 - zaalbeheer@vleteren.be

“Mijn hond is mijn waker, die alarmeert me wel”, klinkt
het nog al te frequent. Vertrouw er toch niet blindelings
op. Want Max, die ruikt het niet altijd, een rookmelder
daarentegen alarmeert je steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-, nieuwbouw- en
gerenoveerde woningen. Vanaf 2020 is één rookmelder
per woning verplicht.

INFO UIT UW GEMEENTE

Ook in uw gemeente kan u een rookmelder kopen!
Dit kan aan de infobalie in het gemeentehuis en in de
Sceure te Oostvleteren.
Kostprijs: 16 euro.
Meer info over deze actie en verdere tips voor het veilig
maken van uw woning, kunt u terugvinden op:
www.vleteren.be/nieuws
of de facebookpagina @hangrookmelders.

In 2017 stapte Vleteren mee in als UiTpartner in het
UiTnetwerk.
Veel Vlamingen zoeken hun vrijetijdsbesteding nog
steeds dicht bij huis. Het UiTnetwerk is dé informatiebron om te weten wat er in de buurt te beleven valt.
Ook verenigingen vinden in het netwerk een ideaal
– en bovendien gratis – kanaal om hun initiatieven
bekend te maken. Het enige wat u daarvoor moeten
doen is uw aanbod zelf invoeren op UiTdatabank.be.
Wij organiseren daarom voor alle voorzitters, secretarissen of leden van verenigingen, die actief aan de
slag gaan om hun verenigingsactiviteiten te promoten, een infosessie over dit UiTnetwerk op dinsdag 20
februari 2018 om 19u in de Sceure te Oostvleteren.
Bedoeling is om op termijn in ons infoblad de Vleternoare aan de slag te gaan met het aanbod dat door u
werd ingegeven in de databank.
Inschrijven voor deze sessie kan via info@vleteren.be,
of telefonisch via 057 40 09 01, met duidelijke vermelding van het aantal aanwezige personen en de
vereniging waarvan u deel uitmaakt. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk woensdag 14
februari 2018. Naargelang het aantal inschrijvingen
gaat deze sessie door in de Vergaderzaal/Kleine Zaal
van de Sceure.
Dienst Informatie Vleteren
Emily Titeca/Robin Paesschesoone
info@vleteren.be
057 40 09 01

De strooidiensten op Vleterse wegen
De strooidiensten op de gemeentelijke wegen worden uitgevoerd
door een externe firma.
Deze firma houdt zich aan het strooiplan dat werd opgemaakt door
het bestuur van Vleteren. Het strooiplan kan ingezien worden bij de
dienst mobiliteit.
Voor wat betreft de gewestwegen N8 en N321 staat het agentschap
wegen en verkeer hiervoor in.
De technische dienst zal voortaan enkel nog strooien bij scholen, kerken, ...
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Nieuwe dienstregeling in
West-Vlaanderen vanaf 10.12.2017

Nieuwe dienstregeling in
West-Vlaanderen vanaf 10.12.2017
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Dienstregeling de Lijn aangepast
Mijn lijn, altijd in beweging
Vanaf 10 december 2017 wordt de dienstregeling van verschillende bussen in West-Vlaanderen aangepast aan de nieuwe treindienstregeling, alsook om de stiptheid te verbeteren.
Controleer jouw lijn op delijn.be.
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het je
je
op
een
briefje...
op een briefje...

De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is onze opdracht, elke dag opnieuw...
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GEBOORTES

HUWELIJKEN

Huvaere Thorgan Ieper, 01/09/2017
Zoon van Huvaere Dimitri en Platteau Valerie uit Oostvleteren
Sampers Jade Ieper, 06/09/2017
Dochter van Sampers Geert en Ramon Stien uit Westvleteren
Swartelé Siebe Ieper, 16/09/2017
Zoon van Swartelé Björn en Jaeckens Sofie uit Oostvleteren
Vanderhaeghe Maurice Ieper, 06/10/2017
Zoon van Vanderhaeghe Bert en Seys Rebecca uit Oostvleteren
Jacques Estée Ieper, 22/10/2017
Dochter van Jacques Nies en Bevernage Natascha uit Westvleteren
Lietard Skye Veurne, 06/11/2017
Dochter van Lietard Lorris en Vanwelsenaers Ilse uit Westvleteren
Bulckaert Axelle Ieper, 19/11/2017
Dochter van Bulckaert Jonas en Lannoye Liesbeth uit Westvleteren
Rousseeuw Remi Ieper, 22/11/2017
Zoon van Rousseeuw Pieter en Vanlerberghe Malvina uit Woesten
Gheldof Lowie Ieper, 06/12/2017
Zoon van Gheldof Nico en Fossaert Jolien uit Westvleteren
Deroo Julien Ieper, 09/12/2017
Zoon van Deroo Thijs en Dochy Marijke uit Westvleteren
Boeve Odiel Ieper, 11/12/2017
Zoon van Boeve Joty en Dever Lynn uit Westvleteren

Degrave Kenneth en Cathry Tine

15 mm
15 mm

16/09/2017 uit Woesten

Deroo Brecht en Desmet An-Sofie
07/10/2017 uit Westvleteren

Sampers Koen en Debergh Nele
18/11/2017 uit Woesten

OVERLIJDENS
Casier Jean - Paul – Vleteren, 24/09/2017
61 jaar – echtgenoot van Top Carine

Vanholme Werner – Vleteren, 25/09/2017
75 jaar – alleenstaande

Mahieu Lena – Ieper, 17/10/2017
61 jaar – echtgenote van Snick Luc
Margaretha Leroy – Wervik, 27/10/2017
97 jaar – echtgenote van Poissonnier Georgius
Mahieu Gaston – Vleteren, 01/12/2017
99 jaar – weduwnaar van Notredame Martha
Afgesloten op 14/12/2017
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Diamanten bruiloft

Juliaan Sannen en Henriette Hauspie

• Je brievenbus staat aan de rand van de openbare weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten de brievenbussen op de toegangsdeur
Ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen rond afmetingen en plaatsing van je brievenbus?
geplaatst worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke ruimte
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• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog
• De toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en zonder gevaar
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten.
• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog
• De opening van je briefwisseling bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten.
• De nummering van je brievenbus is zichtbaar en leesbaar vanaf de straat
• De opening van je briefwisseling bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond
• Als verschillende busnummers toegewezen werden aan een huisnummer, moeten de busnummers zichtbaar en leesbaar
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volgorde en is bij voorkeur enkel opgebouwd uit cijfers.
Meer info? Kijk op
• Nuttig maar niet verplicht: breng de naam van alle bewoners aan op de brievenbus
www.bpost.be/mijnbus

Meer info? Kijk op
www.bpost.be/mijnbus

Pierre Debergh en Hemma Debou

Wilfried Dejonckheere en Paula Ryckeboer

Gouden bruiloft

Aan het eind van de weg van de brief... jouw brievenbus
Kenhet
je deeind
belangrijkste
wettelijke
bepalingen
rond afmetingen
en plaatsing van je brievenbus?
Aan
van de
weg van
de brief...
jouw brievenbus
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Mijn lijn, altijd in beweging

De manier waarop je het adres op de omslag aanbrengt,
is belangrijk. Hierna enkele regels terzake:
De manier waarop je het adres op de omslag aanbrengt,
Schrijf leesbaar
en met
voldoende
is➊belangrijk.
Hierna
enkele
regelscontrast
terzake:(rode, groene,... inkt,

➊ Julie Verbruggen

➋
14 bus 2
➊ Zwaluwenstraat
Julie Verbruggen
➋
➍ 5000 Namen

Burgelijke Stand

Andre Dequeker en
Madeleine
Cappelaere

Johny Jacques
en Bernadette
Vermote

9

CULTUUR & TOERISME
Haal je gratis Boekstart
boekenpakketje af
Boekstart: een investering in de toekomst van je kinderen.
Dat is het idee van dit project dat jonge ouders en hun
kinderen in contact brengt met boeken. Op verschillende
momenten, nog voor school, krijg jij als jonge ouder een
pakket met voorleesboekjes aangeboden voor je kind.
Eerste pakketje: bij Kind en Gezin
Op bezoek met je 6 maanden oude baby bij het consultatiebureau van Kind & Gezin ontvang je een gratis boekenpakketje.
Tweede pakketje: in de bib
Op 15 maanden kun je een peuterpakketje komen afhalen bij ons in de bib. Je krijgt hiervoor een uitnodiging
mee tijdens je bezoek aan het consultatiebureau (vergeet
deze niet mee te brengen!).
Het ideale moment om ook eens kennis te maken met
onze bib, want wij willen graag paraat staan om jou te helpen voorlezen aan je kind. Want met belangrijke dingen
kun je niet vroeg genoeg beginnen!
Boekstart is een project van Iedereen Leest in samenwerking met Kind & Gezin, het OCMW en de openbare bibliotheek.
Surf voor meer info naar boekstart.be neem of contact op
met de bib:
Aan de infobalie tijdens de openingsuren of telefonisch:
Bib Oostvleteren: 057 21 29 61 (Marleen Lebbe)
Bib Woesten: 057 40 04 97 (Annelies Brackman)

www.begraafplaatsenvleteren.be
weldra in een nieuw kleedje!

JEUGD & SPORT
Vervoer nodig tijdens het
uitgaan?
Project taxicheques voor jongeren is van start

Eind januari 2018 wordt de website www.begraafplaatsenvleteren.be volledig hernieuwd om aan de nieuwe
technologieën (android, i-wereld) te voldoen. Alle burgerlijke kerkhoven worden gegroepeerd (Oostvleteren,
Westvleteren, Woesten en Vleteren) naast de militaire
begraafplaats in Westvleteren en Dozinghem Military
Cemetery. De namen kunnen gezocht worden via diverse
filters.
Tevens zullen meerdere documenten geraadpleegd kunnen worden naast de bidprentjes namelijk rouwberichten, herdenkingen, jaargebeden enz.
Er staan reeds 1285 bidprentjes van de 2912 graven online. De globale lijst van alle ontbrekende bidprentjes
alsook de lijst per gemeente werd aangepast op 13 dec
2017 en vind je op de website. Indien je ontbrekende
bidprentjes hebt en die wil laten inscannen om online te
zetten (het origineel krijg je terug), gelieve mij dan te contacteren op info@begraafplaatsenvleteren.be

Vleterse jongeren geboren tussen 1992 en
2001 (tussen 16 en 25 jaar) kunnen een pakket taxicheques afhalen bij de gemeentelijke
jeugddienst. Voor 10 euro kun je een pakket
taxicheques aankopen met een totale waarde
van 30 euro (6 cheques met elk een waarde
van 5 euro). De taxicheques kun je gebruiken
voor vervoer in de regio bij de deelnemende
taxibedrijven. De naam van de deelnemende
taxibedrijven staan op de cheques.
Goed om weten: er wordt niet teruggegeven
op de waarde van de cheques of als de waarde niet toereikend is, dan past de gebruiker
bij. Het is ook aangewezen om vooraf je taxi
te reserveren om zeker te zijn van de beschikbaarheid.
Wanneer te gebruiken?
De cheques blijven het volledige schooljaar
geldig, maar kun je enkel gebruiken in het
weekend, vakantieperiodes en op feestdagen,
na 20 uur en voor 7 uur.
Hoe aanvragen?
Ga langs bij de gemeentelijke jeugddienst,
Veurnestraat 4, 8640 Vleteren tijdens de openingsuren en breng je identiteitskaart mee,
alsook een ander officieel document waarop je
adres staat en € 10.

Curling in de Sceure + 55 jaar
Curling is een sport die normaal wordt beoefend op ijs, toch kan het
gewoon in de Sceure worden gespeeld. De spelregels zijn eenvoudig.
Twee teams schuiven de curlingschijven zo dicht mogelijk bij de witte
stip in het midden van de cirkels. Wie de meeste punten behaald is
winnaar.
Kom ook eens af naar de Sceure!
Afspraak op volgende donderdagen van 13u30 tot 15u45: 4 januari, 1
februari en 8 maart 2018.

KIJK! Ik fiets!
Leer in slechts 3 uur fietsen op 2 wielen!
Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed
hoe het nu verder moet? Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots van op de eerste rij kan meekijken wat hij/zij al
kan? Dan is KIJK! Ik fiets! echt iets voor jou!
Op zaterdag 10 februari 2018 van 9u00 tot 12u00 kun je in de
sporthal De Sceure zelf je kind leren fietsen onder begeleiding
van een ervaren monitor die voor leuke oefeningen zorgt. Ieder
kind brengt zijn eigen fiets en een volwassen begeleider mee. Na
de sessie krijgen alle kindjes een waar KIJK! Ik fiets!-diploma.
Deelname: €5 (3uur les, koekje, drankje, gebruik materiaal, verzekering inbegrepen).
Inschrijven: Dienst jeugd en sport, jeugd_sport@vleteren.be of
057 40 09 01
Elke kleuter of kind dat met steunwieltjes kan rijden is van harte
welkom. Gelieve de steunwieltjes wel op voorhand te verwijderen. Wees er wel snel bij want er zijn slechts 20 inschrijvingen
mogelijk.

Verrukkelukke woensdagmiddagen
4-11 jaar
De Sceure - Oostvleteren
Vanaf woendag 17 januari 2018 starten we opnieuw met
tien woensdagmiddagen vol knutselplezier, sport & spel!

Vrijwilligerswerk, iets voor jou?
De gemeente Vleteren is op zoek naar vrijwilligers om
ondersteuning te bieden bij gemeentelijke evenementen.
Dit kan gaan om zeer uiteenlopende taken. Van pinten
tappen, grimeren of zelfs springkastelen bewaken tot bediening bij een receptie.
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Elke persoon beschikt over een eigen unieke knowhow en inbreng, die voor ons van vitaal belang kan zijn.
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In return krijg je de kans interessante ervaringen op te
doen en nieuwe mensen te leren kennen. Waar, wanneer
en hoeveel keer je wenst mee te werken, bepaal je zelf.
Wij bieden je een gepaste vrijwilligersvergoeding, die
vanaf 2018 maximum € 34,03 per dag bedraagt, met een
maximum van € 1.361,23 per jaar.
Bij interesse, contacteer vrijblijvend de dienst cultuur &
toerisme, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren, 057 40 09 01,
toerisme@vleteren.be.

Voor wie: iedereen van 4-11 jaar.
Waar: de Sceure, Veurnestraat 4, Oostvleteren.
Wanneer: van 14 u tot 16 u telkens op woensdag.
Tien data: woensdag 17, 24 en 31 januari; 7, 21 en 28 februari; 7, 14, 21 en 28 maart.
Prijs: €30 voor de 10 namiddagen met beurtenkaart
Inpikken kan altijd tijdens de loop van de reeks.
Elke week werken we in een thema. Trek sportieve kledij
aan en neem een drankje en koek mee voor in de pauze!
Meer info: dienst jeugd en sport: 057 40 09 01 of
jeugd_sport@vleteren.be, Veurnestraat 4 te Oostvleteren.

Dance Fit for ladies
Hoort meer sporten bij je goede voornemens voor 2018?
Dance Fit! We dansen ons fit van de ene dansstijl naar de
andere! We doen dit niet alleen maar samen in groep, dames onder elkaar (vanaf 15 jaar).
Onder begeleiding van Athina Bequoye starten we een
nieuwe lessenreeks van 10 lessen vanaf dinsdag 20 februari 2018, dit telkens van 20u30 tot 21u30 in het Dorpshuis
te Woesten (Woestendorp 46).
Prijs: 10 lessen €30 of €3,5 per les.
Lesdagen: 20-27/02, 6-13-20-27/03, 17-24/04, 8-15/05
Meer info: Jeugd_sport@vleteren.be of 057 40 09 01
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Voor de vroege vo
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JEUGD & SPORT
Techniekacademie
Vleteren
Tussen woensdag 17 januari en 2 mei 2018 zullen in de
gemeente opnieuw 12 workshops georganiseerd worden
voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar in het kader van
de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES
met als inrichter het gemeentebestuur.
Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennis maken met techniek en technologie, en bestaat
reeds in verschillende gemeenten, met groot succes.
Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met : chemie, hout, metaal/
kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica.
Er is begeleiding door 2 techniekmentoren. Ook een actief
bedrijfsbezoek is voorzien en een diploma-uitreiking op
het einde. Deze workshops gaan steeds door op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30, soms van 16u tot 18u.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 16 december 2017, dit via
www.techniekacademie-vleteren.be .
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De
deelnameprijs bedraagt €70, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor het 2e kind van zelfde gezin €10
korting.

Workshop: onderhoud
van je racefiets of MTB
Wat kan je zelf doen thuis na elke rit om je fiets in topvorm te houden?
Tijdens deze workshop leer je wat je wel en niet mag
doen als je je fiets thuis wil schoonmaken na een rit.
Hoe ga je stap voor stap te werk? Welke producten kan
je best gebruiken en hoe? Ook kleine technische reparaties komen kort aan bod.
Datum: donderdag 8 februari 2018
Start: 19u30
Locatie: Minne Sport, Zwaanhofweg 13, 8900 Ieper
Deelname is gratis!
Vooraf inschrijven vóór 1 februari 2018!
Max. 20 deelnemers
Info en inschrijven:
Dienst jeugd & sport Vleteren
jeugd_sport@vleteren.be
057 40 09 01

Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar in Vleteren? Ben je
graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld
verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie Vleteren ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal je
heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en
materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je
zal een aantal technische systemen maken.
Partners
Hogeschool VIVES zoekt voor de Techniekacademie Vleteren
nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse heeft kan contact opnemen met sabine.poleyn@vives.be.
Contact
• Interesse om deel te nemen, laat het weten via www.
techniekacademie-vleteren.be .
• Rik Hostyn – wetenschapscommunicator hogeschool
VIVES - Coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen - rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34
• Gemeentebestuur, Dienst jeugd & sport, Veurnestraat
4, 8640 Vleteren, jeugd_sport@vleteren.be
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Aanplanting geboortebos/
engelenbos te Vleteren
Op zondag 11 maart 2018 plannen we terug een aanplanting van geboortebomen in het geboortebos, gelegen in de
Koekuitstraat te Vleteren. De ouders van de kindjes geboren in 2016 en 2017 worden begin 2018 persoonlijk aangeschreven.
Ook deze editie willen we terug rekening houden met de
Vleterse kindjes die de voorbije jaren hadden moeten geboren worden maar te vroeg gestorven zijn, ongeacht hoe
pril de zwangerschap was. Ouders die dat wensen, mogen
ook voor hun gestorven kindje een boompje komen aanplanten. Hun naam komt ook te staan op het naambord.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de milieudienst,
Lien Vlamynck, milieu@vleteren.be, 057 40 93 28.

Braakballen pluizen
Zwart-grijze brokken, het lijken precies strontjes. Maar
niets is minder waar. Het zijn braakballen. Ja, ja, ze komen
uit de mond. En wie maakt deze dan? Wel, verschillende
soorten vogels maar vooral uilen, die doen dit dagelijks. En
wat zit daar dan in? Op woensdag 21 februari 2018 bekijken we dit samen. We gaan enkele braakballen uitpluizen
en wat erin zit onder de microscoop ontleden.
Tijdstip: 19.30u aan de dorpshuis, Woestendorp 46, Woesten.
Deelname: gratis voor leden, € 2 niet-leden.
Organisatie: Uilenwerkgroep NP De Bron i.s.m. Zoogdierwerkgroep NP De Bron en milieuraad Vleteren.

Sportlaureaten Vleteren 2017

MILIEU
Zwerfvuilactie 2018
De jaarlijkse opruimacties in samenwerking met IVVO werpen hun vruchten af. In 2017 werd minder zwerfvuil opgeruimd dan tijdens voorgaande acties. Meer afval belandt
gelukkig in de vuilnisbak en eindigt niet als zwerfvuil. Maar
er zijn nog altijd mensen die het niet kunnen laten om afval op de grond te gooien. Onbewust of bewust, wie weet
het… IVVO en zijn aangesloten gemeenten dulden geen
zwerfvuil en organiseren opnieuw een grote zwerfvuilopruimactie op zaterdag 17 maart 2018.
Zwerfvuil is vervelend, maar samen kunnen we het dit
aanpakken en het probleem definitief uit de Westhoek en
Westkust bannen. Gewoon al door klein afval als papiertjes, tramkaarten… in de vuilnisbak te gooien, verandert
ons straatbeeld. Want zonder dat kleine zwerfvuil is het
voor iedereen veel aangenamer om te leven in onze mooie
regio. En dat willen we toch allemaal?
Doe dus zeker ook mee. Hoe klein en onbeduidend het
misschien ook lijkt, vele kleintjes maken... een berg afval.

Ontvang 200 euro
om zwerfvuil op te ruimen!
IVVO en zijn aangesloten gemeenten, waaronder ook Vleteren, organiseren voor de vierde keer een grote zwerfvuilopruimdag en dit op zaterdag 17 maart 2018. Schrijf jouw
vereniging in met minimum 10 personen, ruim zwerfvuil
op langs een traject van 8 km en ontvang 200 euro.
Meer info bij milieudienst,
milieu@vleteren.be of 057 40 93 28.
Doe mee want jouw kleine daad zorgt
voor een groot resultaat!

Info en inschrijven:
Isabel Lemahieu, 0474 32 69 98,
isabel.lemahieu@ugent.be
Lien Vlamynck, 057 40 93 28, milieu@vleteren.be

Huldiging sportlaureaten, sportclub en sportverdienste.
De Sportraad van Vleteren houdt eraan elk jaar één of
meerdere personen en/of club in de bloemetjes te zetten
en dit op basis van de sportieve prestaties die het vorig
jaar werden geleverd. Voor de trofee van sportverdienste
komen meerdere jaren in aanmerking.
Kandidaturen voor deze titels mogen tot woensdag 14 februari 2018 ingediend worden bij de dienst
jeugd en sport, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren,
jeugd_sport@vleteren.be, 057 40 09 01.
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WONEN EN WELZIJN
Algemene invoering van de
omgevingsvergunning
vanaf 1 januari 2018
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale
toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag
digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf
15 januari 2018 zal er ook een vereenvoudigde versie van
het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun
je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen,
zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van
een tuinhuis.
Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket
vind je op de website
www.omgevingsloket.be.
Hulp nodig bij je aanvraag?
Je kan altijd terecht bij je gemeente of bij de helpdesk van
het Omgevingsloket.

WONEN EN WELZIJN
WINTERTIPS:

Dorpsdienst NESTOR
in Vleteren
Vanaf januari 2018 zal dorpsdienst NESTOR wekelijks op dinsdagvoormiddag aanwezig zijn in het
gemeentehuis van Vleteren. Het antennepunt van
NESTOR verhuist dus van Woesten naar Oostvleteren (Kasteelstraat 39).
Dit betekent dat alle inwoners van Vleteren met
een vraag voor Nestor dan daar terecht kunnen bij
de coördinator Rebecca.
Zit je met een vraag tot boodschappen, vervoer,
klusjes, gezelschap,…? Zit je met vragen om aan de
slag te gaan als vrijwilliger?
Kom gerust langs op dinsdagvoormiddag (9u-12u),
je bent van harte welkom!
Het kan voorvallen dat op dinsdagvoormiddag een
overleg met vrijwilligers of een huisbezoek doorgaat. Wil je zeker zijn dat iemand van Nestor aanwezig is, informeer dan best op voorhand.
Dorpsdienst NESTOR is steeds bereikbaar van
maandag tem vrijdag (8u00-16u30) op 057 46 96
02 of 0473 33 34 33.

bescherm uw waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te
vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in
de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de
koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

•

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met
de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg
de haardroger voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open,
want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen
zijn en dan zit u met waterschade na ontdooiing. Na
controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dient u de hulp in te roepen van uw drinkwaterbedrijf.
• Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan
u enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat slapen. Zo
vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neemt u best contact op met
uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

•

•
•

•

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor
kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel
dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar
leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets
in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die
zijn blootgesteld aan koude wind.
Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op
veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen
open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn,
controleert u best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots een hoog verbruik vast? Ga dan
op zoek naar de oorzaak. U kan bv. ’s avonds voor het
slapengaan de stand van uw watermeter noteren. Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt
’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u
waarschijnlijk met een lek.

Voor meer tips kan u terecht op onze website
www.dewatergroep.be.

Dag van de Zorg
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Vergunningsplicht,
vrijstelling of melding?

Dienst warme maaltijden
OCMW Vleteren

Bent u van plan een woning te bouwen, een tuinhuis of een terras/zwembad aan te leggen, bomen te vellen, een reliëfwijziging
uit te voeren, ….? In principe geldt steeds een vergunningsplicht.
Onder bepaalde voorwaarden geldt er een vrijstelling op deze
verplichting of volstaat een melding. U kan steeds bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken navraag doen of uw
bouwplannen vallen onder de vergunningsplicht, of de werken
vrijgesteld zijn of enkel gemeld moeten worden. Zo komt u niet
voor verrassingen te staan!

Ons bestuur is dringend op zoek naar een vrijwilliger die de
maaltijden kan bedelen op zon- en feestdagen (met vrijwilligersvergoeding).
Voor verdere info: neem contact op met de verantwoordelijke van de dienst, dhr. Claude Logghe, via het telefoonnummer 057 46 96 06.

Op zondag 18 maart 2018 is er de zevende editie van Dag van de Zorg, een dag waarop zorg en welzijn in de kijker gezet
worden. OCMW Vleteren en Familiehulp tekenden in om samen hieraan deel te nemen en zo ons zorgaanbod nog eens
onder de aandacht te brengen van het brede publiek.
Een greep uit het programma voor de dag van de Zorg:
• Het dagverzorgingshuis NOAH houdt een opendeur van 14u tot 17u.
• Je kan er kennismaken met Zorg in de Binnentuin.
• Enkele dagen voordien gaan we van start met het eerste dorpsrestaurant in Vleteren.
Het volledig uitgewerkte programma moet nog vorm krijgen,
maar noteer alvast de datum in je agenda!
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Tournée Minérale:
een maand
zonder alcohol

AGENDA

Nieuwe groepsaankoop groene
stroom van de Provincie is van
start gegaan !

Drink in februari geen alcohol. Want ook als je weinig
drinkt, heeft alcohol invloed op bijna alle organen in het
lichaam en dat hangt samen met 200 verschillende ziektes.
Geef je lichaam in februari de tijd om te recupereren van je
gewoonlijke alcoholgebruik.
Ga jij de uitdaging aan?
Registreer je op www.tourneeminerale.be. En daag je partner, moeder, vader, kind, vriend, collega … uit om ook deel
te nemen.
Tournée Minérale is een initiatief van De Druglijn en de Stichting
tegen Kanker, met ondersteuning van de Vlaamse Logo’s.

Quiz rond borstkanker
In de vorige editie van de Vleternoare
werd opgeroepen om deel te nemen
aan een quiz betreffende borstkanker
en preventieve onderzoeken.
Uit de inzendingen zijn 2 winnaars gekomen.
Proficiat aan Sabine Maerten en Greta Crombez uit Woesten, die eerste en tweede prijs wonnen.
De meeste fouten werden gemaakt bij deze stelling:
“De beste manier om borstkanker vroeg op te sporen is
borstzelfonderzoek?”
Deze stelling is niet goed maar FOUT! Sommige veranderingen aan de borsten zie je of voel je niet. Een speciaal
toestel kan dat wel. Borstkanker kan gelukkig al worden
opgespoord met een medisch onderzoek wanneer er nog
geen klachten of tekens zijn.
Heb je vragen rond borstkankerscreening?
Stel ze aan uw huisarts of neem een kijkje op www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Oproep model
fotocampagne
Volgend jaar gaan we van start met
een heuse campagne rond borstkankeropsporing. We maken daarom affiches met lokale vrouwen om de Vleterse vrouw tussen
50 en 69 jaar te overtuigen zich te laten screenen. Ben je
ongeveer tussen de 50 en 69 jaar en heb je zin om mee te
werken aan deze fotoshoot op zaterdag 20 januari 2018?
Meer info of schrijf je in via angelique.engelrelst@ocmw.
vleteren.be of via mevr. Marie-Anne Verlende op het nummer 0472 42 44 53.
(locatie en uur worden meegedeeld na inschrijving).
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Tijdens de maanden december 2017 en januari 2018 kan
je opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop groene
stroom van de Provincie. De Provincie West-Vlaanderen
zoekt ook dit jaar een leverancier met een lage prijs voor
100% groene energie. Hoe meer mensen er inschrijven,
hoe beter de prijs die de leveranciers zullen bieden en hoe
minder je voor je energie hoeft te betalen. Het ideale moment dus om na te gaan of je minder kan betalen voor je
energieverbruik.
Hoe deelnemen aan de groepsaankoop?
Tot en met woendag 7 februari 2018 kan je vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop.
Je kan inschrijven via de websites www.samengaanwegroener.be en
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop of je kan langskomen bij Habito woonwinkel, Woestendorp 12, 8640
Woesten.
Breng hiervoor je laatste eindafrekening van je gas- en
elektriciteitsleverancier mee.
Ten laatste op 20 maart 2018 weet je hoeveel je kan besparen. Vind je het aanbod aantrekkelijk? Pas dan beslis je
of je echt verandert van leverancier. Habito woonwinkel en
de Provincie zorgen voor een vlotte overstap.
Je kan langskomen om in te schrijven op dinsdagnamiddag
tussen 15u en 19u.
Zit je toch nog met vragen, neem dan contact op via het
nummer 057 34 66 00 of info@habitowoonwinkel.be.

Huize Fortuna
Er is een serviceflat vrij van het OCMW
(Hendrik Deberghstraat 37F).
Voor verdere info: neem contact op met de dagelijks
verantwoordelijke, dhr. Claude Logghe,
via het telefoonnummer 057 46 96 06.

Femma Sjiek (Westvleteren)
Donderdag 18 jan, 22 feb en 22 maart
Naai-en breicafé
Woensdag 24 januari
Kennismaken en proeven van ons nieuw aanbod 2018?
Kom zeker naar ons ideeëncafé in het dorpshuis Westvleteren, doorlopend van 18u30u tot 20u30.
Woensdag 21 februari:
Infosessie: wat doet licht met ons lichaam en welzijn?
Woensdag 21 maart
Workshop koken: maak tijd voor een brunch en ontbijt
Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij mevr. Ludwine
Pattin, 057 40 07 40, ludwine.pattin@gmail.com

Leesgroep Vleteren
Dinsdag 30 januari
Bespreking van ‘DE LEVENS VAN JAN SIX’ van Geert
Mank.
Dinsdag 27 maart
Bespreking van’ DE WITTE VEER’ van John Boyne onder
begeleiding van Jooris Van Hulle.
Afspraak om 20u in de bibliotheek te Oostvleteren.
Voor verdere info: mevr. Marie-Anne Verlende,
0472 42 44 53, ma_verlende@hotmail.com
Iedereen, ook niet leden, van harte welkom!

KVLV Oostvleteren
Donderdag 1 februari Lichtmis met stijl: bezoek aan een
kledijwinkel waar persoonlijk stijladvies wordt gegeven.
Woensdag 14 en 21 maart Creatief: werken met beton:
mooie ornamenten voor binnen en buiten.
April Kookles: asperges
Noteer alvast in de agenda: dinsdag 22 mei
Dagreis naar Zeeland
Verdere info: mevr. Marie-Anne Verlende 0472 42 44 53
ma_verlende@hotmail.com

KVLV Westvleteren
Dinsdag 30 januari Culinair en toast op het nieuwe jaar
Dinsdag 6 februari Lichtmis: viering jonge mama’s van
2017
Vrijdag 23 tot zondag 25 maart Ladies Fair in Gent
Dinsdag 27 maart Bloemschikken
Dinsdag 3 april Handlettering
Inschrijvingen & info: mevr. Gerda Goubeir,
gerda_goubeir@hotmail.com of 0497 04 45 76

KVLV Woesten
Zondag 28 januari Ontbijtbuffet om 8u in het dorpshuis
Woesten
Dinsdag 13 februari Bowling om 19u30 te Ieper
Donderdag 15 maart Miss Fie shop om 19u30 te Alveringem

Woensdag 21 maart Kookles om 19u30 in het dorpshuis
te Woesten
Lid worden van de actieve vrouwenbeweging ‘KVLV-Vrouwen met Vaart’?
Een jaar boordevol activiteiten gegarandeerd,
contacteer Marleen Declerck 057 42 23 38
marleendeclerck@hotmail.com
2018: nieuw lid: € 10, reeds eerder lid: € 30
Iedereen is ZEER welkom !

OKRA Westvleteren
Okra Westvleteren is een actieve vereniging met tal van
activiteiten.
Kom gerust vrijblijvend eens langs om kennis te maken, u
bent steeds welkom.
Maandag 8, 15, 22 en 29 jan - 5, 12 , 19 en 26 feb - 5,
12, 19 en 26 maart
Petanque vanaf 13u30 in de dorpszaal Westvleteren.
Woensdagnamiddag 3 en 17 jan - 7 en 21 feb - 7 en 21
maart
Wandelen, we verzamelen om 14u aan de zwemkom in
Poperinge.
Donderdag 4 jan, 1 feb en 1 maart
Kaarting in de dorpszaal Westvleteren.
Donderdag 18 jan, 15 feb en 15 maart
Prijskaarting
Donderdag 11 jan, 8 feb en 8 maart
Hobbynamiddag in de dorpszaal Westvleteren om
13u30.
Vrijdag 5, 12, 19 jan - 2, 9, 16, 23 feb - 2, 9, 16, 23 en 30
maart
Computercafé om 14u in de dorpszaal Westvleteren.
Opgelet: op 26 januari gaat het computercafé niet door.
Volgende voordrachten gaan door in het auditorium
P.Z.H. Hart, Poperingseweg te Ieper om 14u.30:
Donderdag 11 januari
Academie met Eric De Marteleire : Gezonde voeding
voor senioren. Gratis voor leden CM en Okra.
Donderdag 8 feb.
Jos Vander Sloten : Robots in de geneeskunde.
Donderdag 8 maart
Bert De Craene: Poetin, de nieuwe tsaar?
Noteer alvast: 5 april paasfeest, 24 mei ½ dagreis, 26 juni
dagreis naar Nederland, 7 aug volkssportroute, 30 aug ½
dagreis Frankrijk, 20 sep kermisfeest, 30 okt seniorenfeest en 27 dec Kerstfeest
Inlichtingen: José Gheldof 0494 27 67 70
Je kan ons ook volgen via onze website : www.okra.be/
page?page=homewestvleteren

OKRA Woesten
Alle activiteiten gaan door in het Dorpshuis, tenzij anders
vermeld.
Dansen op maandag Koppeldans en lijndans, van 14u tot
16u.
Fietsen op donderdag Van 29 maart tot 27 september ,
van 14u tot 17u30, vertrek op de markt.
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AGENDA
Iedere 2de en 4de woensdagnamiddag Kaarting vanaf
13.30u tot 17.30u
Woensdag 10 januari Kampioenviering kaarting 2017.
Woensdag 7 maart Voordracht.
Zaterdag 24 maart Toneel De Boskanters Westvleteren.
Dinsdag 3 april Paasviering.
Sommige data zijn onder voorbehoud, raadpleeg steeds
het maandelijkse infoblaadje. Voor verdere informatie:
dhr. Henri Gruwez 057 42 35 39.

Natuurpunt Poperinge - Vleteren
Natuurpunt Poperinge - Vleteren
Guido Quaghebeur voorzitter
Komstraat 89 - 8970 Poperinge
057 33 79 78 - 0478 36 77 15
info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be
www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
www.facebook.com Natuurpunt.Poperinge.Vleteren
Woensdag 10 januari 2018: Startvergadering paddenoverzet om 20u00 CC Ghybe, St.Annastraat, Poperinge.
Wanneer padden en salamanders een verkeersweg
dwarsen, heeft dit veelal slachtoffers tot gevolg, vandaar
worden ze langs de kant van de weg opgevangen en
overgezet.
Dit vraagt wel wat werk: plaatsen van draad, dieren overzetten, … Wie zich geroepen voelt om hierbij een handje
te helpen is van harte welkom op deze startvergadering,
waar alles uitgelegd wordt en de taken verdeeld.
Alle info: Dirk Waeyaert, 057 40 02 56,
dirkwaeyaert@skynet.be
Organisatie: amfibieënwerkgroep Natuurpunt Poperinge
– Vleteren. www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Zaterdag 20 januari 2018: Lokale Algemene Ledenactiviteit Natuurpunt Poperinge – Vleteren.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een Lokale
algemene Ledenvergadering voor al onze leden van Natuurpunt Poperinge – Vleteren en sympathisanten.
Aanvang om 16.30 uur aan De Boshoeve, Vijfgemetenstraat, Poperinge
Het programma ziet er als volgt uit:
- ontvangst met koffie 16.30 uur
- wandeling in en rond het Helleketelbos
- voorstelling werking en planning 2018
- uitreiking ‘geelgors-award 2017’
- Kans tot eten. Vooraf inschrijven
Inschrijven bij Guido Quaghebeur: 057/337978 g.quaghebeur@skynet.be
Zondag 21 januari 2018: roofvogelwandeling Sixtusboscomplexen en Couthof
Jaarlijks wordt er in deze periode roofvogeltellingen
georganiseerd in gans Vlaanderen, om zo een vergelijking te maken met voorgaande jaren. We wandelen in en
rond de Sixtusboscomplexen op zoek naar roofvogels als
de buizerd en sperwer. Zo kan de winterpopulatie in onze
regio van elke soort vastgesteld worden.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandig18

AGENDA
heden, verrekijker is een must. We verzamelen om 13.30
uur aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen
(hoek: Leeuwerikstraat – Canadaweg), Poperinge. Gratis
voor leden Natuurpunt, niet leden betalen 1 euro. Info:
Guido Quaghebeur 057/33 79 78. www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Zondag 25 februari 2018: winterwandeling Casselberg
Afspraak om 14u., Parking Place Général Vandamme,
Cassel.
Een grensoverschrijdende wandeling op en rond de
Casselberg. De Stad Cassel domineert het Frans-Vlaamse
“houtland”. Hier zijn geschiedenis, erfgoed, cultuur en
natuur overal aanwezig. We laten ons leiden door het recente knooppunten-wandelnetwerk om af te dalen naar
het charmante Oxelaëre en nadien terug de Casselberg
te veroveren.
Afstand ± 7,5 km, meestal verharde wegen, soms heel
smalle steegjes. Kledij en schoeisel aanpassen aan de
weersomstandigheden. Info: Dirk Waeyaert 057/400256
Cursus: Vogelzang rond huis, tuin en bos
Dinsdag 27/02/2018 - 06/03/2018 - 20/03/2018 17/04/2018 (theorie) 19.30 uur
CC. Ghybe, Sint-Annastraat 13, 8970 Poperinge.
Zondag 29/04/2017 excursie Stadspark Poperinge. (praktijk) 6 uur. en op zondag 6/5/2018 sixtusboscomplexen
om 6 uur. Deelname prijs: 35 euro voor leden NP en 40
euro voor niet leden
Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog
altijd het beluisteren van het ochtendconcert van vogels.
In deze basiscursus leren we stap voor stap de courantste
vogelzangen herkennen van vogels die we in onze tuinen
en bossen kunnen horen. In de theoretische lessen komen nu recentelijk ook visualisaties van het geluid voor.
We leren waarom en wanneer vogels zingen en van elke
behandelde soort wordt de levenswijze en het voorkomen kort belicht.
Lesgever: Koen Leysen Natuurpunt CVN
Info en inschrijven via Guido Quaghebeur, 057 33 79 78,
gsm 0478 36 77 15, g.quaghebeur@skynet.be.
Graag het inschrijvingsgeld overschrijven op rekening
van Natuurpunt Poperinge – Vleteren, met vermelding
‘cursus zangvogels’: BE91 0011 2515 9176
Zaterdag 17 maart 2018: zwerfvuilactie: Organisatie
IVVO En Stad Poperinge en gemeente Vleteren. IVVO
organiseert een ‘opruimdag’ in Poperinge en Vleteren,
waarbij ze alle verenigingen oproept om de handen in
elkaar te slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld te
helpen verwijderen. Zwerfvuil achterlaten getuigt van
een gebrek aan respect voor natuur en medemens. Deelnemende verenigingen krijgen het nodige materiaal ter
beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen) om een afgesproken deel van het buitengebied van
Poperinge op te ruimen. Natuurpunt Poperinge – Vleteren wil ook deelnemen aan deze opruimdag. We verzamelen om 8.30 uur aan de nieuwe parking nabij de Six-

tusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat – Canadaweg),
Poperinge. Einde voorzien om 12 uur. Kledij en schoeisel
aanpassen aan de weersomstandigheden, laarzen kunnen nuttig zijn. Info Guido Quaghebeur 057/33 79 78
Zondag 18 maart 2018: Couthofbos wandeling.
Om 8 uur Couthofbos, Couthoflaan, Poperinge.
In het vroege voorjaar komt er leven in het bos! Kom
mee het Couthofbos ontdekken, in de prille lente. Gids:
Guido Quaghebeur. kledij en schoeisel (laarzen kunnen
nuttig zijn) aanpassen aan de weersomstandigheden,
verrekijker is een must.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden €1,

Tuinhier Woesten
Vergaderingen om 19.30 uur in het Dorpshuis Woesten.
Vrijdag 9 februari Philip Van de Sompele: “Het gebruik
van de hobbyserre doorheen het jaar.”
Vrijdag 9 maart Frans Tack: “Hoe en wanneer plant ik de
lente in mijn tuin?”

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Zondag 28 januari
23ste Kip aan ’t spit vanaf 11u30 in de Sceure.
Voor €13 kan u genieten van een heerlijke halve kip met
frietjes, groenten, appelmoes en saus naar keuze, voor
€14 bezorgen we dit aan huis. Aperitief, drank en dessert
zijn ook te verkrijgen.
Kaarten worden aan huis verkocht of kunnen besteld
worden bij de bestuursleden. Het bestuur en alle leden
van de Koninklijke Vleterse Harmonie danken u alvast!

Voetbalclub VKW Vleteren
Zaterdag 10 en zondag 11 maart
Op zaterdag vanaf 18u30 en zondag vanaf 11u30 richt
voetbalclub VKW Vleteren zijn jaarlijkse warme beenhesp in t.v.v. het jeugdvoetbal. Iedereen is vriendelijk
uitgenodigd in het dorpshuis te Woesten! Volwassenen:
€ 14, jeugd tot 12 jaar: €8.
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen bij de bestuursleden en lokaal Kasteelhof.

VBS de Akker
Zaterdag 24 februari
Fuif ‘BACK TO THE SIXTUS’met DJ EVOLUTION vanaf 21u.
VVK: 5 euro ADD: 7 euro
Kaartenverkoop: via leden oudercomité (Marijke Dochy,
Ann Stragier, Heidi Vitse, Tania Inion, Veerle Bollengier,
Evy Butaye) of deakker@kbrp.be.

Samana Woesten

Landelijke Gilden Vleteren
Zondag 21 januari Nieuwjaarsreceptie, dorpshuis Westvleteren om 10u30 met circusanimatie
Dinsdag 13 februari Karting te Poperinge om 20 u
Zaterdag 17 en zondag 18 februari Boterkaarting in
dorpshuis Woesten. Zaterdag vanaf 14u, zondag van 10u
tot 13u
Woensdag 21 februari Gewestelijke seniorennamiddag:
‘het koningshuis’ en accordeon te Krombeke
Vrijdag 16 maart Spel (Het Duel) in dorpshuis Woesten
om 20u

Gezinsbond Woesten
Zondag 21 januari
Nieuwjaarsontbijt in het dorpshuis Woesten voor alle
leden, van 8u tot 10u. Trekking van 2 bonnen t.w.v. €10
onder leden die voor 15 nov. 2017 hun lidgeld betaalden
voor 2018. Dit gaat uit van Gezinsbond Brussel, gewest
Poperinge en afdeling Woesten.
Deze activiteit is alvast een mooie kans voor nieuwe leden en jonge gezinnen om de werking van de gezinsbond
te leren kennen. Het bestuur kijkt ernaar uit, iedereen is
welkom.
Deelname: €5 volwassenen, €3 kinderen tot 12 jaar, gratis kinderen -3 jaar.Inschrijven verplicht.
Dinsdag 13 februari
Baknamiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar, van 14u
tot 16u30 in het dorpshuis te Woesten.
Deelname: €2 leden, €4 niet-leden
Vooraf inschrijven met vermelding van het aantal aanwezige personen. Ouders en grootouders zijn welkom om
16u om mee te proeven bij een heerlijk kopje koffie.
Zaterdag 31 maart
Paasfeest in het dorpshuis te Woesten, start om 14u
stipt, voor alle gezinnen met kinderen tot het 6de leerjaar. We maken een paaswandeling, bij terugkomst in het
dorpshuis staat er lekkere koffie en chocomelk klaar met
sandwich en chocolade. Ouders zijn zeker welkom, breng
de buggy mee voor de kleine kapoentjes.
Deelname: €2 leden, €4 niet-leden.
Uitnodigingen volgen.
Inschrijven alle activiteiten kan bij mevr. Rita Ollevier,
057 42 35 39, henri.gru@scarlet.be of bij dhr. Davy Caignie, 057 42 15 69,davy.caignie@telenet.be.

Gezinsbond Oost- en Westvleteren
Vrijdag 26 januari Stijladvies/kleurenanalyse
Zondag 18 februari Receptie
Zondag 11 maart Geboortebos
Zaterdag 31 maart Paaseierenraap

Zondag 25 maart
Palmzondagviering in het dorpshuis te Woesten om 14
uur : gezellig samenzijn , ontspanning en koffietafel.
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AGENDA
Unizo
Woensdag 10 januari
Unizo Vleteren viert haar 10-jarig bestaan om 19.30u in
De Sceure.
Warme oproep aan alle zelfstandigen, om massaal aanwezig te zijn, op de nieuwjaarsreceptie, gekend onder
de naam ‘de Rode Loper’.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur.
In 2018 wil Unizo Vleteren ook haar steentje bijdragen
aan de borstkankerpreventie-actie, die door de gemeente, OCMW en vele Vleterse verenigingen ondersteund
wordt. U zal tijdig de promotie hierrond ontdekken.
Verder komt er opnieuw een moederdag/vaderdagactie, een bedrijfsbezoek, een actua-sessie, sessie over
leren omgaan met een defibrillator, de dag van de Klant,
after-work-party,……
Unizo Vleteren wenst u allen een gelukkig en voorspoedig 2018! Warme oproep aan alle nieuwe Vleterse zelfstandigen om zich kenbaar te maken bij het bestuur.

Davidsfonds
Zondag 11 februari
Bezoek aan “Musée de Flandre” in Cassel.
Dinsdag 20 maart
Nacht van de geschiedenis om 19u30: thema Religie een verhelderende uiteenzetting over de Islam.

Chiro Pimpernel
Zondag 21 januari
Shit happens…
De aspi’s verkopen WC-papier.
Op een mooie dag zit je op het toilet. Wanneer je klaar
bent met je behoefte, blijkt dat het wc-papier op is. Heel
diep in je hart hoop je dat er iemand in de buurt is, die
je uit de nood kan helpen (indien niet, zit je inderdaad
dik in de shit). Op die dagen waarop alles tegen zit, is er
helemaal geen wc-papier meer in huis... Dit wensen we
niemand toe, daarom komen wij tot jullie redding! Koop
een hele voorraad WC-rollen bij de aspi’s, zo geraak je
nooit meer in de shit. Deze verkoop gaat door op zondag
21 januari. Verdere info volgt, maar zorg alvast voor veel
plaats in de WC- papieropbergkast.
Liefs, de voorzienende aspi’s!
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Terug van weggeweest!
De keti’s van Chiro Pimpernel steken opnieuw de handen uit de mouwen
om jullie op zondag 11 maart te voorzien van een heerlijk ONTBIJT!
Wij vragen 7 euro voor een volwassene en 5 euro voor kinderen tot 12
jaar! In ruil krijg je een heerlijk ontbijt bestaande uit pistolets,
koffiekoeken, een drankje, een ‘gezondje’ …
Inschrijven kan tot 7 maart 2018 op het nummer 0479 87 27 27 of door
het inschrijvingsformulier af te geven aan één van de keti’s of de leiding!
We kijken er naar uit om jullie te bedienen!

