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Beste inwoner van Vleteren,

DIENSTBETOON

ma – vr 		
9 u. – 12.30 u.
do 		
13.30 u. – 16.30 u.
Tweewekelijks open op zaterdagmorgen.
Kasteelstraat 39, Oostvleteren
057 40 00 99 - www.vleteren.be
de Sceure - Dienst Vrije Tijd
ma-vr
9 u. – 12 u.
		
13 u. – 16.30 u.
Veurnestraat 4, Oostvleteren
057 40 09 01 – www.vleteren.be
LOKALE POLITIE
Dringende oproepen: 101
di en do		
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Burgemeester
Stephan Mourisse
enkel op afspraak
0475 69 59 01
burgemeester@vleteren.be

057 40 00 37 - Woestenstraat 19, Oostvleteren
BRANDWEER

COLOFON

Woestendorp 12, Woesten.
DE POST
ma – vr		
di – do		
wo		

Dringende oproepen: 112
057 36 10 60 - Doornstraat 45, Poperinge

14.30 u. -17 u.
14.30 u. – 18 u.
9.30 u. – 12.30 u.

022 01 23 45 – www.bpost.be
OCMW

CONTAINERPARK
di – vr		
13.30 u. – 17 u.
za		
8.30 u. – 13 u.
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen,
aanmelden kwartier voor sluitingstijd.
057 40 15 77 - Elzendamme 5b, Oostvleteren

ma – vr		
		
De Sceure:
wo		

9 u. – 12.30 u. 		
13.30 u. – 16 u.
13 u. – 16 u.

057 46 96 01 - www.vleteren.be/welzijn/ocmw
WOONWINKEL

WACHTDIENSTEN
wo		

Bij noodgeval: 112
Weekend, avond of feestdagen:
Wachtdienst dokter: 1733

NIEUW
NUMMER!

Wachtdiensten apotheek:
• Vandewalle-Verrue - 057 40 01 01
Veurnestraat 9, 8640 Oostvleteren
• Dulst - Desmedt - 057 42 24 42
Woestendorp 50, 8640 Woesten
Belgisch wachtnummer: 0903 99 000
(€1.50/min) – www.apotheek.be
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Terug een jaartje erbij, terug wat wijzer en grijzer. En zo
kunnen we starten met een nieuw jaar vol enthousiaste
initiatieven en positieve acties. In 2018 hebben we
samen heel wat kunnen realiseren, zoals in voorgaande
jaren en dat werd beloond met een prachtig resultaat
in de verkiezingen van 14 oktober. Een nooit geziene
score waarvoor ik persoonlijk nog altijd iedereen heel
dankbaar ben.

Schepenen
•
Bram Coppein – 1ste schepen
0478 77 59 04
Bram.Coppein@vleteren.be
•
Marnick Lauwers – 2de schepen
0478 44 80 39
Marnick.Lauwers@vleteren.be
•
Gerda Goubeir – 3de schepen
0497 04 45 76
gerda.goubeir@vleteren.be
OCMW - GEBOUW

9 u. – 12 u.
12.30 u. – 17.30 u.

De dagen zijn nu op zijn kortst, de eerste nachtvorst is er,
en dat wil zeggen dat we het einde van 2018 naderen en
een nieuw 2019 mogen beginnen.

9 u. – 12 u.

Els Havegheer - 057 34 66 02 – 0470 19 02 34

BIBLIOTHEEK
Uitleenpost Oostvleteren - 057 21 29 61
woe		
15.30 u. – 18.30 u.
za		
9.30 u. – 11.30 u.
Uitleenpost Woesten - 057 40 04 97
woe		
14 u. – 16 u.
za 		
9.30 u. – 11.30 u.

N° 1 januari - februari - maart
Uitgave door gemeentebestuur
Vleteren.
Artikels ter publicatie
Indienen uiterlijk op de 12de van de
maand voorafgaand aan het
verschijnen.
Het college beslist over opname.
Redactieadres
Dienst Informatie,
Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren
info@vleteren.be – 057 40 09 01
V.A.: Stephan Mourisse, Burgemeester
De gemeente Vleteren stelt uw privacy
voorop. Indien u niet wenst dat uw
gegevens in dit blad gepubliceerd
worden, kunt u dit steeds melden bij
de redactie. (cfr. GDPR 25/05/18)
Foto’s
Ria van Lerberghe
riavanlerberghe@hotmail.com
0474 66 48 18
Tarieven publiciteit:
A4: € 300
A5: € 150
A6: € 75
Druk
Mediatopper

Dit geeft de moed om er mee door te gaan, en dit samen
met mijn collega’s en een ganse enthousiaste ploeg
medewerkers. We zullen er in 2019 samen terug een
lap op geven, maar wel beseffende dat de financiële
middelen in de toekomst heel wat minder zullen zijn.
We hebben in het verleden heel wat geïnvesteerd,
de toegekende middelen welke we zullen krijgen van
hogere overheden zullen in de toekomst heel wat
minder zijn. Helaas gaat het gros van de middelen naar
grootsteden als Antwerpen en Gent, maar we roeien met
de riemen die we hebben.
En we gaan verder op dit elan. De Sceure wordt
verder verbouwd voor het onderbrengen van alle
gemeentediensten, er wordt een nieuwe en ruimere
parking aangelegd. De werken in de Poperingestraat zijn
uit de startblokken. We zijn volop bezig samen met AWV
met de plannen voor de herinrichting van de N8. Dit zijn
enkele van de grote dossiers, samen met veel andere
en kleinere initiatieven. Alles in het belang van onze
favoriete gemeente, in het belang van elke Vleternaar.
Mag ik iedereen een spetterend 2019 toewensen vol
vreugde en positivisme, zonder tegenslagen en een
perfecte gezondheid, nog altijd het belangrijkste wat
er is.
Stephan Mourisse
Burgemeester Vleteren

OPENINGSUREN EN ZATERDAGDIENST
GEMEENTEHUIS
•
•

Elke voormiddag van 9 u. – 12.30 u.
Donderdagnamiddag van 13.30 u. – 16.30 u.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• Dinsdag 25 december 2018
• Woensdag 26 december 2018
• Dinsdag 1 januari 2019
• Maandag 22 april 2019
Zaterdagdiensten:
Het gemeentehuis is open op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur op volgende data:
• Zaterdag 5 en 19 januari 2019
• Zaterdag 9 en 23 februari 2019
• Zaterdag 9 en 23 maart 2019
• Zaterdag 6 en 27 april 2019

Opgepast: Zone 30
in Westvleteren!
Onlangs werden de verkeersborden van zone 30
geplaatst in Westvleteren.
Op het verhoogd plateau in Westvleterendorp
geldt al altijd de snelheid van 30 kilometer per uur.
Aangezien dit niet voor iedere bestuurder even
duidelijk was, werd er gekozen om deze snelheid
aan de hand van een zone 30 duidelijk te markeren
alsook deze zone wat uit te breiden rekening
houdende met de verkeersveiligheid.
De zone 30 start voor wie uit de richting van
Oostvleteren komt in de Westvleterenstraat
net voor de Sint – Maartenstraat en loopt ten
einde ter hoogte van Westvleterendorp met de
Krombekestraat. Voor wie vanuit de richting
Poperinge komt wil dit zeggen dat de zone
start vanaf Westvleterendorp ter hoogte van de
Krombekestraat en loopt tot de Westvleterenstraat
net over de Sint – Maartenstraat.
De woonwijken Sint – Maartenstraat en Jozef
Doisestraat zitten ook mee in de zone 30.
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Er cool uitzien
én zichtbaar zijn?
Yes, you can!
8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires op de fiets. Dat heeft
wellicht te maken met het feit dat de meeste jongeren
liever cool zijn dan zichtbaar. Nochtans bestaan er veel
coole en modieuze manieren - zelfs fluohesjes! - om je
te laten zien op de weg. En waarop moet je letten als je
fietsverlichting en accessoires koopt? Ontdek alle tips &
tricks op www.ziemeshinen.be.
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Nieuw nummer
wachtdienst huisarts
Omdat er soms verwarring is over de organisatie van de
wachtdienst, wensen de huisartsen van de regio Ieper,
Poperinge, Langemark, Poelkapelle, Vleteren en
Heuvelland te beklemtonen dat zij steeds ten dienste
staan van de bevolking.
Zij zijn 24 uur op 24 bereikbaar, zeven dagen op zeven.
Overdag kan je steeds jouw eigen huisarts of zijn
vervanger bereiken. In het “Thuiszorgzakboekje”
(https://www.thuiszorgzakboekje.be) of op
www.huisartsenwesthoek.be kan je de nodige
contactgegevens terugvinden.
Buiten de spreekuren bestaat er een georganiseerde
wachtdienst, te bereiken via het nummer: 1733.
Je dient je taal en je postcode in te toetsen, en zo bereik
je rechtstreeks je huisarts (via een operator voor Ieper).
Zelfs na 19 u. of tijdens het weekend en op feestdagen
kan je voor dringende problemen een huisarts van
wacht bereiken via het nummer: 1733.

Gewijzigde verkeerssituaties in Vleteren
In de gemeenteraad van 8 oktober 2018 werd het
aanvullend reglement goedgekeurd voor volgende
straten:

•

H. Deberghstraat – Schazenstraat – Reningestraat –
Kerkstraat – Kasteelweg - Ed. Devloostraat

•

Concreet zal dit betekenen dat er een aantal verkeersituaties zullen veranderen ten opzichte van voor de
werken. Deze zullen ingaan op het moment dat de
definitieve signalisatie door de aannemer geplaatst
zal worden.

•

Wat zal er veranderen?
•
•
•

Permanente zone 30 in de H. Deberghstraat. Dit
vanaf het kruispunt met de N8 tot over het kruispunt met de Kerkstraat.
De nieuwe aangelegde parking van de school zal
buiten de schooluren gebruikt kunnen worden
door omwonenden en bezoekers.
Invoeren van tonnagebeperking van 7,5 ton met
uitzondering van plaatselijk landbouwverkeer en
laden en lossen. Dit vanaf het kruispunt met de

•

•
•

N8 en de H. Deberghstraat tot aan het kruispunt
van de Reningestraat en de Keiweg.
De Kerkstraat zal eenrichtingsverkeer worden.
Dit in de rijrichting van Oostvleterendorp met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A.
De Kasteelweg wordt eveneens eenrichtingsverkeer dit in de rijrichting van de Reningestraat
eveneens met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. Dit vanaf het kruispunt met de
Kasteelstraat en de Kasteelweg.
Ter hoogte van de wegversmalling in de H.
Deberghstraat nr. 38 zal er voorrang moeten
gegeven worden. Bestuurders die vanuit de richting van de N8 komen hebben voorrang op de
bestuurders die vanuit Reninge komen.
De uitweg vanuit de Ed. Devloostraat naar de
H. Deberghstraat ter hoogte van de serviceflats
zal enkel nog gebruikt worden door fietsers,
voetgangers en bromfietsen en niet meer voor
wagens.
De Ed. Devloostraat wordt eveneens helemaal
zone 30.
De Ed. Devloostraat zal toegankelijk zijn vanuit de
N8 en de Oude Reningeweg in beide richtingen.

Lerarenkaart
Vanaf januari 2019 kunnen leerkrachten,
gedomicilieerd in Vleteren, hun lerarenkaart
opnieuw afhalen in de bib gelegen in de Sceure,
Veurnestraat 4 te Oostvleteren.

Vleteren Hartveilige Gemeente

Verdere informatie:
mevr. Marleen Lebbe - 057 21 29 61

Op woensdag 7 november ll. nam burgemeester
Stephan Mourisse het label Vleteren Hartveilige
Gemeente in ontvangst. Er werden 2
opleidingsmomenten ‘Reanimeren en defibrilleren’
georganiseerd in de Sceure, dit zowel voor
gemeentepersoneel als inwoners. Wij danken uiteraard
alle aanwezigen om samen met de gemeente, Vleteren
Hartveiliger te maken!

Fraude
Wist je dat oplichters vaak gebruik maken van valse profielen om vertrouwen te
winnen?? Fraude komt overal voor, ook op sociale media. Wees steeds op je hoede!
Lees tips en getuigenissen op temooiomwaartezijn.be.
Ben je zelf in aanraking gekomen met valse profielen? Meld dit dan op meldpunt.belgie.be.
Zo zorgen we er samen voor dat oplichters minder kans maken.
4 / D E V L ET ERN OA R E

Deze cursus gemist?? Geen nood, in 2019 wordt een
nieuwe cursus voor inwoners georganiseerd.
Hou de volgende Vleternoare in het oog voor verdere
informatie hieromtrent!
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Burgerlijke stand

De gemeente Vleteren stelt uw privacy voorop. Indien u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens opgenomen worden in deze rubriek, gelieve dit te
melden bij de redactie (info@vleteren.be – 057 40 09 01). De nodige acties worden ondernomen om uw gegevens te vrijwaren. (cfr. GDPR 25/05/18)

GEBOORTES
Dewanin Ziva-Jones en Star-Lee, Ieper, 06/09/2018
Dochters van Dewanin Fanny en Gris Donatella
uit Westvleteren

Pochet Joycie, Veurne, 06/11/2018
Dochter van Pochet Michael en Vermeulen Steffy
uit Westvleteren

Rambour Kaithlynn, Ieper, 12/09/2018
Dochter van Rambour Steve en Desaever Melissa
uit Oostvleteren

Mourisse Rafaëlle, Ieper, 12/11/2018
Dochter van Mourisse Stephan en Bernolet Lien
uit Westvleteren

Vangheluwe Ida, Ieper, 12/09/2018
Dochter van Vangheluwe Wouter en Wyseur Julie
uit Woesten

Roelens Jef, Ieper, 30/11/2018
Zoon van Roelens Kevin en Deltour Nikita
uit Oostvleteren

Vandaele Léna, Ieper, 14/09/2018
Dochter van Vandaele Sven en Braem Blanche
uit Oostvleteren

OVERLIJDENS

Vanderhaeghe Jef, Ieper, 06/10/2018
Zoon van Vanderhaeghe Frederic en Loones Lyncey
uit Oostvleteren
Mahieu Marie – Julie, Ieper, 18/10/2018
Dochter van Mahieu Filip en De Meester Janne
uit Oostvleteren
Baes Jack, Ieper, 21/10/2018
Zoon van Baes Domien en Lobeau Laura
uit Westvleteren
Depuydt Noah, Ieper, 24/10/2018
Zoon van Depuydt Marion uit Oostvleteren
Provoost Ferre, Ieper, 24/10/2018
Zoon van Provoost Herbert en Corten Marjan
uit Oostvleteren
Maet Marry – Lou, Ieper, 25/10/2018
Zoon van Maet Andrex en Gombeir Lieselot uit Woesten
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Catrysse Leona, Elverdinge, 21/11/2018
82 jaar – weduwe van Lams Félix
Gyselen Roger, Vleteren, 29/11/2018
90 jaar – weduwnaar van Calcoen Maria
Cornette Gilbert, Vleteren, 08/12/2018
90 jaar – echtgenoot van Lievens Gisèle

HUWELIJKEN
Vandewalle Robin en Blondeel Evelien
27/10/2018 uit Westvleteren
Lievrouw Jurgen en Seynhaeve Ilse
01/12/2018 uit Westvleteren
Afgesloten op 11/12/2018

Jeannine Derycke, Ieper, 09/12/2018
81 jaar – weduwe van Parret Noël

Ameel Gaston, Poperinge, 17/09/2018
84 jaar – echtgenoot van Fortry Cecilia

Jubilea

Vekemans Maria, Ieper, 25/09/2018
69 jaar – echtgenote van Baes Joseph
Breda Andreas, Ieper, 14/10/2018
94 jaar – weduwnaar van Butaye Blanche
Bossaert Raoul, Veurne, 16/10/2018
86 jaar – echtgenoot van Rosseel Marie - José
Nollet Juan, Veurne, 21/10/2018
72 jaar
Hugo Walter, Vleteren, 25/10/2018
67 jaar
Berquin Denis, Ieper, 27/10/2018
72 jaar – echtgenoot van Waeles Nadine
Logghe Franky, Ieper, 06/11/2018
48 jaar

Briljanten bruiloft

Roger Carton en Godelieve Lermyte

Diamanten bruiloft

Urbain Pareyn en Marie-Joseph Parret
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Oproep kandidaten
Gecoro

Vleterse Vrijetijdsraad

Oproep kandidaten
Milieuraad

Het gemeentebestuur richt een oproep tot kandidaten
voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (Gecoro). Deze commissie geeft advies aan
de gemeenteraad over het beleid op het vlak van
ruimtelijke ordening.

Vanaf 2019 zijn gemeentelijke adviesraden (jeugd,
sport, cultuur,…) niet langer verplicht en is er een
grote vrijheid om het lokale participatiebeleid zelf
vorm te geven.

De milieuraad van Vleteren is meer dan een gewone
adviesraad. De leden van de milieuraad zijn actieve
inwoners van Vleteren met elk een visie rond natuur en
milieu, met elk hun eigen kennis en inbreng. Dit zorgt
voor een leuke groep mensen die op regelmatige basis
samenkomen en die op regelmatige basis instaan voor
de organisatie van allerhande activiteiten, dit in nauwe
samenwerking met de milieudienst van Vleteren.

De nieuwe Gecoro zal bestaan uit 9 leden waarvan
3 deskundigen inzake ruimtelijke ordening en
6 vertegenwoordigers van de hiernavolgende
maatschappelijke geledingen. Minimum 3
maatschappelijke geledingen dienen vertegenwoordigd
te zijn in de Gecoro. Tevens is bepaald dat hoogstens
2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.
Eén of meer vertegenwoordigers uit volgende
maatschappelijke geledingen kunnen toetreden:
• milieu- en natuurverenigingen;
• verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
met uitsluiting van verenigingen van handelaars
of landbouwers (kamer van koophandel, jonge
kamer…);
• verenigingen van handelaars (unizo,
handelsverbond…);
• verenigingen van landbouwers (bloemistengilde,
land- en tuinbouworganisaties, boerenbond, abs,
landelijke gilde, volkstuinen…);
• verenigingen van werknemers (acv, abvv, aclvb…);
• specifieke doelgroepen (sociale
huisvestigingsmaatschappijen, opbouwwerk,
tweede verblijven, jeugdwerking,
migrantenorganisatie, toerisme en recreatie…).
Elke kandidatuur moet vergezeld worden van een
motiveringsnota waaruit de interesse voor Vleteren in
het algemeen, en voor de ruimtelijke ordening in het
bijzonder blijkt. Bij de nota van de deskundigen wordt
ook een uitgebreide beschrijving gevoegd van wat u tot
deskundige maakt (werkervaring, studies …).
Kandidaturen met de precieze vermelding van
de maatschappelijke geleding kunnen worden
ingediend uiterlijk op 1 maart 2019 bij het College van
Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 39 –
8640 Vleteren. Kandidaturen kunnen eveneens per mail
overgemaakt worden grondgebiedzaken@vleteren.be
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Wellicht het aangewezen moment om alles in een
moderner jasje te steken. Zo ontstond het idee om
alle adviesraden te laten versmelten in één kroes tot
de “Vleterse Vrijetijdsraad”. Zelf de dingen aanpakken,
vorm geven aan je eigen buurt zijn de kerngedachten
van deze vrijetijdsraad. Om de overlegmomenten
tot een minimum te beperken werken we met
verschillende werkgroepen: jeugd, sport, cultuur,
toerisme.
We geven alvast een fictief voorbeeld:
In Vleteren staat op plaats x een pleintje te
verkommeren. Ter plaatse wild struikgewas waar
men afval vaak weggooit. De gemeente vraagt aan
jullie enkele ideeën die deze plaats aantrekkelijker
maken en de buurt opfleuren.
Maar ook op andere vlakken zijn er wellicht veel
bruikbare ideeën: een bbq met de buren, een
straatfeest, een ambachtenmarkt, spel zonder
grenzen, een voetbaltornooi …
Mis deze de kans niet en kom naar onze infoavond,
graag willen we jullie de mogelijkheden tonen van de
nieuwe Vrijetijdsraad. We verwelkomen er je graag
met een drankje en een hapje.
Waar? De Sceure, bibliotheek
Wanneer? Maandag 11 februari om 20 u.
U kunt niet aanwezig zijn op de infoavond?
Dien dan uw kandidatuur in vòòr 1 maart 2019 bij
de dienst Jeugd & Sport - Robin Paesschesoone,
jeugd_sport@vleteren.be of de dienst Cultuur &
Toerisme van Vleteren - Maika Deleu,
toerisme@vleteren.be of telefonisch via 057 40 09 01.

De raad moet telkenmale opnieuw worden
samengesteld bij een nieuwe legislatuur… en dit is
vandaag terug het geval. De voorbije legislaturen was
de oprichting van een milieuraad een verplichting.
Die verplichting is weggevallen maar het bestuur is
wel vragende partij om terug een enthousiaste groep
inwoners samen te brengen tot een ‘milieuraad’.
Iedere inwoner van Vleteren kan in principe deel
uitmaken van de milieuraad,
• dit als vertegenwoordiger van een bepaalde
vereniging: vb. vertegenwoordiger van een socioculturele vereniging, van een natuurvereniging,
landbouwvereniging, jachtvereniging,…
• of als geïnteresseerde inwoner.
Ziet u het wel zitten om deel uit te maken van deze
enthousiaste groep?
Dien dan uw kandidatuur in vòòr 1 maart 2019 bij de
milieudienst van Vleteren - Lien Vlamynck,
milieu@vleteren.be - 057 40 93 28.
Samen kunnen we dan afspreken welke vereniging je
dan kan vertegenwoordigen.

Zaaltje te huur
WESTVLETERENDORP 61
WESTVLETEREN (’T SCHOLE)
Zaaltje met keukenblok, tafels en stoelen,
servies en bestek, pannen…
Diverse toepassingen mogelijk:
Logopedie, kooklessen, yoga,
hobbygroepen, …
Feesten tot max. 24 personen.
ALLE VERDERE INFORMATIE:
Marleen en Dirk Van Hee - Recour
0472 48 81 54 - 0476 59 07 28
marleen.recour@gemail.com

Dierenasiel Poezewoef
Het dierenasiel ‘Poezewoef’ langs de Ouderdomseweg 9c in Poperinge
opende in het najaar van 2018 zijn deuren. Poezewoef zal dieren
opvangen uit Heuvelland, Mesen, Poperinge en Vleteren en is dan ook een
samenwerking tussen al deze gemeenten.
Dierenasiel Poezewoef is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 u.
en 17.00 u., dit telefonisch of via mail: 057 34 62 81 info@dierenasielpoezewoef.be, of via Facebook.

Gezocht:
pleeggezinnen
voor kittens!
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Winter 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. Wat betreft de gewestwegen en
fietspaden langs de N8 en N321, staat het Agentschap
Wegen en Verkeer hiervoor in.

En het voetpad?
De Technische dienst maakt de voetpaden voor
openbare gebouwen en plaatsen schoon. Voor je eigen
woning ben jij verantwoordelijk. Maak zo snel mogelijk
een strook van 1 meter breedte sneeuwvrij; veeg de
sneeuw niet in de goot of op het wegdek maar tot op
de rand van het voetpad. Zo blokkeer je de afvoer van
het smeltwater naar de riolen niet. Denk zeker ook eens
aan je minder mobiele buren of familieleden als het
sneeuwt. Ze stellen het zeker op prijs als je daar een
handje toesteekt om de sneeuw weg te doen.

Kinderopvang Stekelbees zoekt vrijwilligers
Ga je graag met kinderen om?
Ben je een creatieve duizendpoot of eerder
van het sportieve type?
Werk je graag in een team?

Dan is vrijwillig(st)er
kinderbegeleider bij de
buitenschoolse kinderopvang
Stekelbees iets voor jou.

Leader Westhoek subsidieert innoverende projecten

© David Samyn

publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde
Plaatselijke Groep, buigt zich over de projectvoorstellen
en kent subsidies toe aan kandidaten met een
sterk dossier. Ook Vleteren maakt deel uit van het
Leadergebied Westhoek. De erkenning loopt tot 2020.

Heb je een schitterend idee voor jouw dorp, gemeente
of regio, maar ontbreken de centen? Misschien kan
Leader Westhoek deuren openen! Samen werk maken
van leefbaarheid, streekidentiteit en ondernemerschap
in onze regio, daar wil Leader Westhoek maar al te graag
gangmaker voor zijn!
Samen bouwen aan ons platteland
Leader, een Europees subsidieprogramma voor
plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking
van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie
West-Vlaanderen leggen € 4,84 miljoen samen om
innoverende projecten voor het platteland in de
Westhoek financieel te ondersteunen. Een lokaal
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Wie komt in aanmerking voor subsidie?
Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een
innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek
kunnen hun aanvraag indienen. Door de Plaatselijke
Groep zijn drie thema’s geformuleerd waarbinnen
projecten moeten passen:
• Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en
plattelandsgemeenschap;
• Profilering en promotie via/van streekidentiteit;
• Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector.
De volgende deadline voor projectvoorstellen is 1 april
2019.
Voor verdere info en vragen:
Wouter Bertier - 051 51 94 38
Wouter.Bertier@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/leader

Jouw taak
• Je begeleidt groepen kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar
• Je helpt hen groeien op een speelse manier
• Je zorgt dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen in de
opvang
• Je hebt aandacht voor verzorging, rust en hygiëne
Vereisten
• Je gaat graag met kinderen om
• Je woont in de omgeving
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands
• Diploma BSO 7e kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige,
TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheiden welzijnswetenschappen (verpleegaspirant),
leefgroepenwerking of sociaal- en technische
wetenschappen, volwassenonderwijs kinderzorg/begeleider
in de kinderopvang, bachelor opleiding is een pluspunt
maar geen noodzaak
• Ervaring in de jeugdbeweging of jongerenwerking is een
pluspunt
Wij bieden
• Als vrijwilliger krijg je een onbelastbare vergoeding per uur
• Een boeiende job met verantwoordelijkheid, opleiding en
teamwork
• Een aantal werkuren per week overeen te komen met de
verantwoordelijke
• Ondersteuning vanuit de verantwoordelijke
Meer info: lkkuipje@landelijkekinderopvang.be – 057 40 01 07

2de Brunellirun Vleteren
Deze run die doorging op zondag 30 september 2018
ll. werd opnieuw een succes. Dit evenement werd
georganiseerd t.v.v. Kom op tegen kanker en ter
nagedachtenis aan Hans Bruneel, een goede vriend.
Maar liefst 151 lopers en 385 wandelaars werden
verwelkomd.
Naast een gift van € 500 van Toneelgroep De Boskanters
Vleteren waren er ook heel wat lokale sponsors. Wij
wensen al onze sponsors te bedanken, alsook alle

vrijwilligers en enthousiaste aanwezigen, want dankzij
hun steun konden we maar liefst € 4800 schenken aan
Kom op tegen Kanker.
Met opnieuw de steun van de gemeente Vleteren zal op
zondag 29 september 2019 de 3de Brunellirun Vleteren
plaatsvinden in de Sceure.
Noteer dit evenement alvast in jullie agenda en steun
ons opnieuw!
Volg ons op Facebook: Brunellirun Vleteren.
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JEUGD EN SPORT

JEUGD EN SPORT

Verrukkelukke
woensdagmiddagen

Techniekacademie Vleteren

4-11 jaar

Tussen woensdag 23 januari en 15 mei 2019 zullen opnieuw 12 workshops georganiseerd worden in De Sceure
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.

De Sceure - Oostvleteren
Vanaf woensdag 23 januari 2019 starten we opnieuw met tien woensdagmiddagen vol
knutselplezier, sport & spel!
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 23 en 30 januari; 6, 13, 20 en 27
februari; 13, 20, 21 en 27 maart; 3 april.
Prijs: € 30 voor de 10 namiddagen met beurtenkaart

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.

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!

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 15 december 2018,
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 hetzelfde gezin is er € 10 korting.

Meer info: dienst jeugd en sport: 057 40 09 01 of
jeugd_sport@vleteren.be, Veurnestraat 4 te
Oostvleteren.

Sportlaureaten
Vleteren 2018
Huldiging sportlaureaten,
sportclub en sportverdienste.
De Sportdienst 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 zaterdag 2 februari 2019 ingediend
worden bij de dienst jeugd en sport,
Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren,
jeugd_sport@vleteren.be, 057 40 09 01.
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Zit je dus in het 5de of 6de leerjaar in Vleteren? Ben je
graag creatief bezig? 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. Bij interesse
neem contact op 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

Vervoer nodig
tijdens het uitgaan?
Vleterse jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen een
pakket taxicheques afhalen bij de gemeentelijke jeugddienst. Voor € 10 kun je een pakket taxicheques aankopen met een totale waarde van € 30 (6 cheques met elk
een waarde van € 5). 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. 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 u. en voor 7 u.
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.
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Dorpsrestaurant
in Vleteren

WONEN EN WELZIJN

Landschapsfonds Westhoek
Start met crowdfunden voor jouw groen initiatief in
jouw dorp of buurt.
Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot € 5.000
bij!
Heb jij een voorstel? Een buurttuin uitbreiden, een
groen speelelement om de hoek, een vlindertuin
aanleggen, een boomgaard of klein bosje aanplanten…?
Meld je voor 15 januari 2019 aan en maak kans op
een bijdrage tot € 5.000.
Hoe ga je aan de slag?
1. Maak een campagnepagina aan voor 15 januari
2019 via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds.
2. Binnen de week krijg je feedback van het
Regionaal Landschap Westhoek. We geven,
waar nodig, nog wat tips om je initiatief te verfijnen.
3. Eind januari 2019 woon je samen met de andere
deelnemers een workshop bij om vlot en
efficiënt je crowdfundingcampagne op te zetten.
Het crowdfundingsplatform Voor je Buurt geeft
deze workshop.
4. Uiterlijk 15 februari 2019 belist de jury of
je al dan niet een bijdrage vanuit het Landschapfsonds Westhoek ontvangt.
5. Vanaf 20 februari loopt de crowdfunding.
Wanneer je alle centen verzameld hebt, kun je
met jouw groen initiatief aan de slag!
Interesse? Lees hoe alles in zijn werk gaat via
www.rlwesthoek.be/landschapsfonds of contacteer
het Regionaal Landschap Westhoek via
nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 0471 42 22 09.
Het landschapsfonds Westhoek is een initiatief van
het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie
West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen,
het crowdfundingplatform Voor je Buurt en wordt
gesteund door het Agentschap voor Natuur en Bos
en de Vlaamse Landmaatschappij.
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Dorpsrestaurant in Vleteren
Wat
Het dorpsrestaurant ‘De Sceure’ (dorpshuis van de gemeente Oostvleteren)
opent 1 keer per maand de deuren. Je kan er terecht voor een lekkere maaltijd
én een gezellig samenzijn met andere inwoners van Vleteren.

Wat ? Een lekkere maaltijd combineren met een gezellig
samenzijn? Kom elke eerste maandag van de maand,
tussen 11.30 u. en 14 u., naar het dorpsrestaurant in ‘de
Sceure’, Veurnestraat 4 te Oostvleteren.
Je betaalt ter plaatse € 8,50. Er is soep, hoofdgerecht en
koffie met dessert.

Enkele keren per jaar organiseren we ook een leuke activiteit of komt een
spreker een interessant thema toelichten. Ook de zorgcoach is er aanwezig.
Je kan bij haar terecht met al je zorgvragen.

Voor wie? Mensen met een beperking, langdurig zieken
of 65-plussers die nog thuis wonen zijn welkom.
Vervoer nodig? Contacteer Vanessa, samen zoeken we
een oplossing.
Inschrijven: Schrijf je uiterlijk de dinsdag om 16 u.
voorafgaand aan het dorpsrestaurant in.
• Vanessa Soulliaert: 0473 52 23 92
Elke werkdag tussen 9 u. en 16 u.
• Chantal Vanzieleghem:
zorgcoach@zorgindebinnentuin.be

Nieuwjaarsfeest
Laten we samen 2019 vieren
met een feestmaaltijd en muziek,
schraap de keel en trek de dansschoenen aan!
HAPPY NEW YEAR

MAANDAG 7 JANUARI 2019
Glaasje cava met hapjes
Witloofsoep
Gemarineerd varkenshaasje
Erwten en wortelen
Kroketten
Taart

VOORJAAR 2018
Maandag 4 februari
Spruitensoep met spekjes
Kippenborstfilet met appels en sjalotten
en gebakken krielaardappelen.
Pannenkoek

€ 8,50
Water, tafelbier en koffie zijn inbegrepen

Maandag 4 maart
Ouderwetse uiensoep
Vlaamse hutsepot
Chocomousse

Muziek-, dans- en zangnamiddag met DJ Christel
van 14.00 tot 16.00 u.
Inschrijven kan tot woensdag 2 januari.

Wij zoeken steeds vrijwilligers voor uiteenlopende taken.
Bij interesse, neem gerust contact op met Vanessa.

Dorpsrestaurant Vleteren
0473 52 23 92
Vanessa Soulliaert
Volg ons ook op Facebook

Bloedgifte

Dinsdag 26 ma

art 2

019
in dorpshuis W
oesten
van 17 u. tot 20
u.
Verdere info via
www.rodekruis
.be

Tournée Minérale
Ga de uitdaging aan en drink in februari 2019 één maand lang
geen alcohol. Iedereen kan deelnemen!
Meer informatie en inschrijven op https://www.tourneeminerale.be/
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OPGEPAST:
Deur-aan-DeurVerkopers

WONEN EN WELZIJN

Het EPC in een nieuw jasje
vanaf 2019!
HET EPC INFORMEERT KOPERS EN HUURDERS
In 2007 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC)
verplicht voor woningen en appartementen die te
koop werden aangeboden. Enkele maanden later
werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het
EPC informeert potentiële kopers en huurders over de
energieprestaties van het gebouw. Inmiddels is het EPC
al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen
EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand .
Tien jaar na de lancering van het EPC, wordt nu gewerkt
aan een grondige uitbreiding ervan. Het vernieuwde EPC
wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk
aanzetten tot een grondige energetische renovatie van
de woning.
WAT VERANDERT ER?
Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd
worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer
energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer
energieverslindende woning). Door het label toe te
voegen, zal de potentiële koper/huurder nog sneller de
staat van de woning kunnen inschatten op gebied van
de energieprestaties.
Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid
en aangevuld met een kostenindicatie. Ook meer
technische informatie zal terug te vinden zijn op het
nieuwe EPC.

WAT MOET U DOEN
ALS U UW WONING TE
KOOP OF TE HUUR WIL
STELLEN?
Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen
nieuw EPC te laten opmaken. Een EPC, ook in het oude
jasje, is sowieso tien jaar geldig.
Heeft u geen (geldig) EPC dan moet u een erkende
energiedeskundige type A contacteren. Die zal de
woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp
van een software die door het VEA ter beschikking wordt
gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A
vindt u op http://www.energiesparen.be/epcparticulier.
WAAR WILLEN WE NAARTOE?
Het EPC is uiteindelijk een instrument om kopers,
huurders en ook eigenaars te sensibiliseren over de
energetische prestaties van hun woning, appartement,
… Uiteindelijk willen we in Vlaanderen tegen 2050 een
energiezuinig gebouwenpark! Op het nieuwe EPC zal u
kunnen zien in welke mate uw woning al voldoet aan de
langetermijndoelstelling.die voor de energieprestatie
van het Vlaamse woningenbestand is vastgesteld.
MEER INFO
www.energiesparen.be/epcparticulier of bel 1700

Zet een punt achter lepra.
Leprapatiënten worden vandaag nog steeds de rug toegekeerd.
Steun daarom Damiaanactie en koop of verkoop Damiaanactiestiften tijdens het campagneweekend van 25, 26 en 27
januari 2019 of doe een gift via BE05 0000 0000 7575.
Meer info: www.eenpuntachterlepra.be
dhr. Benjamin Meersschaert
campagne@damiaanactie.be - 02 422 59 13
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WONEN EN WELZIJN

Er zijn opnieuw deur-aan-deur verkopers actief in
de regio. Sommige verkopers stellen zich voor als
medewerker van de gemeente of zeggen dat ze in
opdracht van de gemeente werken. We wensen te
waarschuwen voor dergelijke praktijken. Laat je niet in
de luren leggen! Neem rustig de tijd om te vergelijken.
Geniet je van sociaal tarief dan hoef je zelfs helemaal
niet te veranderen van leverancier, dit is bij alle
leveranciers hetzelfde.
Vergelijk de aanbiedingen van de leveranciers via de
v-test: www.vreg.be of schrijf in voor de provinciale
groepsaankoop: www.samengaanwegroener.be.
Hulp nodig? Kom langs bij Habito woonwinkel voor
informatie en begeleiding.
Bent u slachtoffer van bedrieglijke deur-aan-deurverkoop, dan kan je dit melden bij FOD Economie
Algemene Directie Economische inspectie,
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel OF bij de
Ombudsdienst voor Energie – Koningsstraat 47,
1000 Brussel (klacht@ombudsmanenergie.be)

Groepsaankoop 2019
Ook dit jaar kun je opnieuw veel besparen op je
energiefactuur! Schrijf je vrijblijvend in voor de
groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas.
De Provincie West-Vlaanderen zoekt ook dit jaar een
energiecontract met een lage prijs voor 100% groene
stroom en/of gas. Je kunt dan gratis overstappen naar
dit voordelig energiecontract en bespaart vanaf de
eerste dag na je overstap op je energiekosten.
Schrijf je vóór 6 februari 2019 snel en vrijblijvend in.
Hoe meer mensen er inschrijven, hoe beter de prijs
kan zijn. Ook als je een ondernemingsnummer hebt,
kan je inschrijven. Ten laatste op 22 februari 2019
weet je hoeveel je kunt besparen. Je beslist pas of je
wil overstappen als je het voordelige energiecontract
aantrekkelijk vindt.
Meer informatie en inschrijven: het loket
van de Habito woonwinkel
tijdens de zitdagen.

Vlaamse
energielening
Vanaf 1 januari 2019 is deze energielening enkel
nog voorbehouden voor specifieke prioritaire
doelgroepen.
Het gaat om volgende doelgroepen:
• personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds (klever
eindigt op 1);
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar
inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd
met € 3.399,56 per persoon ten laste;
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die
hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de
facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen
betalen;
• beschermde afnemers;
• gezinnen met een gezamenlijk belastbaar
inkomen van maximaal € 30.640,00 (er wordt
gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
Niet-commerciële rechtspersonen en
coöperatieve vennootschappen
Nog tot eind 2019 kunnen niet-commerciële
rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
(scholen, ziekenhuizen, vzw’s,...) een energielening
aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een
intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.
Onderstaande werken komen in aanmerking:
• zonnepanelen
• dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende
garagepoorten
• een zuinige verwarmingsinstallatie
• een energiezuinig ventilatiesysteem
• zonneboiler
• …

Meer info is te vinden op
www.energieleningwesthoek.be of op
www.habitowoonwinkel.be.
Let op: geld lenen kost ook geld!
Zitdagen Habit
o woonwinkel
NAJAAR 2018
2 januari 2019
: geen zitdag
Elke woensdag
van 9 u. tot 12 u
.
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Nieuwe verkaveling met 10 sociale koopwoningen
en 10 sociale huurwoningen langs
de Woestenstraat te Oostvleteren

De koopprijs van de woningen wordt immers bepaald
volgens de kostprijs van alle werken en die kostprijs is
nog niet in detail gekend. Geïnteresseerden kunnen zich
vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst van De Mandel, bij
verkoop is de plaats op de wachtlijst bepalend.
De eerste inschrijvers krijgen de eerste keuze!
Hiernaast vind je de plannen van een koopwoning.
Verder biedt De Mandel je, via de VMSW, interessante
voorwaarden voor je woningkrediet.
Contactinfo : cv De Mandel
Groenestraat 224 - 8800 Roeselare
Tel : 051 23 35 00 – fax : 051 23 35 08
www.demandel.be – info@demandel.be

De Mandel realiseert momenteel tussen de
Woestenstraat (N8) en de Edmond Devloostraat 10
sociale koopwoningen en 10 sociale huurwoningen. Het
project ligt vlakbij het centrum van Oostvleteren, in een
rustige omgeving en zal een zeer aangename woonbuurt
worden.
De hoofdontsluiting van de verkaveling wordt voorzien
langs de Woestenstraat (N8). In een later stadium zal
er een ovonde (= een ovale rotonde) worden aangelegd
langs de N8.
De volledige verkaveling heeft een oppervlakte van
1,9 ha en omvat het in totaal 20 woningen, een 15-tal
sociale kavels en 5 middelgrote kavels. In dit gemengd
sociaal project zullen de sociale en middelgrote
kavels door de WVI te koop aangeboden worden
terwijl De Mandel zal instaan voor de bouw van de 10
koopwoningen en 10 huurwoningen.
De tijdelijke vennootschap Sileghem & Partners cvba
– Urbain Architectencollectief bvba te Gent zijn de
gedreven architecten voor de woningbouw van De
Mandel in dit project.
De ontwerper tekent hedendaagse gezinswoningen
opgebouwd met duurzame bouwmaterialen zoals
metselwerk in baksteen in combinatie met pannen in
gebakken aarde. De koopwoningen hebben een carport
op eigen terrein. In de verkaveling worden 2 groenzones
en een speelzone voorzien om de woonbuurt te
optimaliseren.
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Premie van € 7500
voor sloop en
heropbouw

Alle koopwoningen hebben 3 slaapkamers en bestaan
uit twee bouwlagen met een zadeldak. De inkompartijen
bevinden zich centraal in de zijgevel onder de luifels van
de carports, die voorzien worden tussen de geschakelde
koopwoningen.
De carports worden gekoppeld geplaatst, behalve bij de
koopwoningen op de hoeken. Daar worden de carports
zijdelings ingeplant zodat er meer tuin kan aangeboden
worden langs de zijkant. Via de carport is ook de tuin
bereikbaar.
De woningen zijn voorzien van alle comfort en zijn zeer
energiezuinig. Alle woningen beschikken over centrale
verwarming met een hoogrendementsketel.
Het afwerkingsniveau van de koopwoningen is van die
aard dat De Mandel aan de kopers de mogelijkheid
biedt om bepaalde onderdelen van de woning verder
naar eigen keuze af te werken. De Mandel voorziet
daarom geen keukeninrichting. Alle leidingen en
aansluitmogelijkheden zijn voorzien zodat de koper
volgens zijn eigen smaak en budget een keuken kan
plaatsen bij een leverancier van zijn keuze. De badkamer
is wel volledig afgewerkt en ingericht.
Momenteel kan De Mandel nog geen definitieve
verkoopprijs meedelen.

De Vlaamse regering heeft beslist dat er een
forfaitaire sloop- en bouwkorting komt voor wie geen
recht heeft op het verlaagd btw-tarief. In 2019 wordt
daarvoor € 15 miljoen voorzien.

Premies 2019 Eandis
De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 2019 de
premies van Eandis licht te wijzigen. Na een eerste
principiële beslissing werden volgende wijzigen
vastgelegd:
• Premie dak- of zoldervloerisolatie zal € 4,00/m²
bedragen i.p.v. € 6,00/m² indien geplaatst door een
aannemer en € 2,00/m² i.p.v. € 3,00/m² indien zelf
geplaatst.
• De premie voor beglazing zal enkel in aanmerking
komen als de U-waarde maximaal 1,0 W/m²K
bedraagt.
• Vanaf 2019 een premie voor de plaatsing van een
warmtepompboiler voor de productie van sanitair
warm water.

In 32 Belgische steden en gemeenten – waarvan 13
Vlaamse - kan een afbraak en heropbouw van een
woning aan een verlaagd btw-tarief van 6 %. Elders
moet er altijd het gebruikelijke btw-tarief van 21 %
betaald worden.
De korting van € 7500 is voor wie een woning sloopt
of heropbouwt.
De forfaitaire premie van € 7.500 is er voor
particulieren die een woning in het Vlaams Gewest
afbreken en heropbouwen en geen recht hebben
om het btw-tarief van 6%. De premie is beschikbaar
voor projecten met een vergunning aangevraagd
vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.
Wanneer de stedenbouwkundige vergunning tot
afbraak en wederopbouw afgeleverd wordt speelt
geen rol.

Meer informatie op www.energiesparen.be.
Meer informatie en inschrijven: het loket van de Habito
woonwinkel tijdens de zitdagen.
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in Vleteren
RUBRIEKEN
THEATER

zaterdag 5 januari 2019
GOED GEMU(T)ST
Meer info zie pagina 14.
Breng een kopje mee van thuis!

FESTIVITEIT

SPORT

JEUGD

ETEN EN DRINKEN

TENTOONSTELLING

		
woensdag 9 januari 2019
STARTAVOND PADDEN
OVERZET
Startvergadering voor de jaarlijkse
steun aan de verschillende amfibieën in het werkgebied.
De Sceure
Org. Natuurpunt Poperinge –
Vleteren, dirkwaeyaert@skynet.be
057 40 02 56

MUZIEK

CURSUS

VLETERNOARE NR. 1/2019:
Evenementen ingeven kan
t.e.m. 12 maart 2019.
Ontdek meer tips op
www.UiTinvleteren.be!
Een activiteit buiten Vleteren
organiseren? Gebruik het label
‘UiT met Vleteren’ bij ingave,
zo krijgt de activiteit een plaats
in deze agenda.
Samenstelling:
Dienst Informatie Vleteren
Deze agenda werd samengesteld
op basis van activiteiten
ingevoerd in de UiTdatabank.
De dienst Informatie is niet
verantwoordelijk voor eventuele
fouten.
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vrijdag 11 januari 2019
NIEUWJAARSFEESTJE
MET ANIMATIE
Dorpshuis Woesten
Org. KVLV Woesten
Prijs: € 25; niet-leden: € 30
Marnix.gruwier@skynet.be

vrijdag 18 januari 2019
HOE REKBAAR IS HET KIND?
Voordracht door Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.
Auditorium P.Z. H. Hart te Ieper
Org. De Walhoeve
info@dewalhoeve.be
057 40 07 47

UiT-KALENDER

dinsdag 22 januari 2019
KOOKLES : ‘SOEP IS HOT’
Kookles waarin tevens wordt
geklonken op het nieuwe jaar!
Dorpshuis Westvleteren
Org. KVLV Westvleteren
kvlvwestvleteren@hotmail.com
0497 04 45 76

zondag 27 januari 2019
DRINKT & KLINKT
Gratis nieuwjaarsreceptie exclusief
voor ouders van leerlingen uit Onze
Ark en hun kids.
VBS Onze Ark
Org. Oudercomité Onze Ark

24° KIP AAN ’T SPIT HARMONIE
Zondag 27 januari 2019
vanaf 11.30 u.
In de Sceure
Op het jaarlijkse kip aan ’t spit kunt
u voor de prijs van € 13 genieten van
een heerlijke halve kip met frietjes,
groenten, appelmoes en saus naar
keuze. Voor € 14 wordt dit aan huis
bezorgd.
Aperitief, drank en dessert zijn ook te
verkrijgen.
Kaarten: aan huis verkocht of bij de
bestuursleden
Het bestuur en alle leden van de
Koninklijke Vleterse Harmonie danken
u alvast!

zondag 3 februari 2019
ONTBIJTBUFFET
Dorpshuis Woesten
Org. KVLV Woesten
Prijs: € 5; Echtgenoten KVLV-lid: € 8;
Niet-leden: € 13
Marnix.gruwier@skynet.be

maandag 4 februari 2019
SOEP IS HOT!
Een echt soep-avontuur met verrassende ingrediënten en combinaties.
Dorpshuis Westvleteren
Org. KVLV Oostvleteren
ma_verlende@hotmail.com
0472 42 44 53

dinsdag 5 februari 2019
LICHTMIS:
JONGE MAMA’S 2018
Vieren van de leden, die in 2018
mama werden.
Dorpshuis Westvleteren
Org. KVLV Westvleteren
kvlvwestvleteren@hotmail.com
0497 04 45 76

woensdag 6 februari 2019
BOEKBESPREKING
‘DE MENSENGENEZER’
VAN KOEN PEETERS
Bibliotheek Oostvleteren
Org. Leesgroep Vleteren
Prijs: € 15
ma_verlende@hotmail.com
0472 42 44 53

zaterdag 9 februari 2019
ART19. WORKSHOP
BULLETJOURNAL
Meer info zie pagina 12.

zaterdag 16 en zondag 17
februari 2019
KAARTING
De Sceure
Org. Landelijke Gilde
vleteren.landelijkegilden.be
057 20 68 28

donderdag 21 februari 2019
AUTEURSLEZING
Bespreking van het boek
“Gevangen Geboren” door auteur
Ann Driessen.
Dorpshuis Westvleteren
Org. Davidsfonds Vleteren
vleteren@davidsfonds.net
057 40 08 89

zaterdag 23 februari 2019
BACK TOT HE SIXTUS
Fuif.
Zaal de Akker
Org. De Akker
deakker@kbrp.be

WARME BEENHESP MET FRIETJES KSA WOESTEN
Zaterdag 2 en zondag 3 maart 2019
De KSA Globetrotters Woesten organiseren opnieuw hun jaarlijkse
warme beenhesp met frietjes t.v.v. het zomerkamp. Ook dit jaar zorgt
de traiteur voor overheerlijke beenhesp op jullie bord. Hiernaast
schenken wij jullie de nodige drankjes in aan democratische prijzen
om de avond compleet te maken.
Kaarten:
Volwassenen: € 14
Kinderen: € 8
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding - Evert: 0499 74 65 67
Aanvang:
Zaterdag 2 maart om 18.30 u.
Zondag 3 maart om 11.30 u. - op zondag is er ook de mogelijkheid
om aan huis te leveren.
Waar:
Dorpshuis Woesten (Woestendorp 46, 8640 Woesten)
Hopelijk tot dan!
KSA Globetrotters Woesten
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UiT-KALENDER

AGENDA

LEDENACTIVITEITEN VERENIGINGEN
dinsdag 5 maart 2019
BAKNAMIDDAG
VOOR KINDEREN
Ouders en grootouders welkom om
16 u. Vooraf inschrijven.
Dorpshuis Woesten
Org. Gezinsbond Woesten
Prijs: € 2,5; Niet-leden: € 5
057 42 15 69

maandag 11 maart 2019
CREATIEF BAKKEN UIT ONS
BAKBOEK
Enkel toegankelijk voor echte zoetekauwen!
Dorpshuis Westvleteren
Org. KVLV Oostvleteren
ma_verlende@hotmail.com
0472 42 44 53

dinsdag 12 maart 2019
CURSUS FOTOGRAFIE
Een snelcursus met tips over hoe
mooie foto’s nemen.
Dorpshuis Westvleteren
Org. KVLV Westvleteren
kvlvwestvleteren@hotmail.com
0497 04 45 76

woensdag 20 maart 2019
BOEKBESPREKING
‘DE NAZI EN DE KAPPER’
VAN EDGAR HILSENRATH
Bibliotheek Oostvleteren
Org. Leesgroep Vleteren
Prijs: € 15
ma_verlende@hotmail.com
0472 42 44 53

woensdag 20 maart 2019
KOOKLES: TAPAS MAKEN
Dorpshuis Woesten
Org. KVLV Woesten
Marnix.gruwier@skynet.be

dinsdag 9 april 2019
FILM VOOR KINDEREN
Dorpshuis Woesten
Org. Gezinsbond Woesten
057 42 15 69

LOCATIES:
de Sceure:
Veurnestraat 4, Oostvleteren

TUINHIER WOESTEN

OKRA WOESTEN

FEMMA SJIEK

Dorpshuis Woesten

Dorpshuis Woesten

Dorpshuis Westvleteren

Zaterdag 9 februari
Viering 80-jarig bestaan van de
vereniging, opening van de tentoonstelling voor leden en genodigden
om 15 u.
Zondag 10 februari
Tentoonstelling: vrij bezoek van 10
tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
Vrijdag 8 maart
Wilfried Verplanken: “Dhalia’s en
Bollen in tuin en potten”

Dansen
Elke maandag van 14u tot 16u
Kaarten
Elke 2de en 4de woensdag van de
maand
Fietsen – vanaf 28 maart
Elke donderdag om 14 u.
Startplaats: de markt
Woensdag 9 januari
Kampioenviering kaarting 2018 om
14 u.
Dinsdag 12 februari
Voorstelling onderhoudsprodukten
om 14 u.
Dinsdag 12 maart
Lentedegustatie van honing en
bijprodukten om 14 u.

Donderdag 17 jan – 28 feb – 28
maart
Naai-en breicafé om 19.30 u.
Woensdag 30 januari
Voorstelling jaarprogramma 2019:
van 18.30 u. tot 20.30 u.
Woensdag 13 februari
Kookatelier om 19.30 u.
Dinsdag 19 februari – 19 ma – 16
apr – 15 okt – 12 nov
Bewegingsatelier om 19.30 u. in het
dorpshuis Westvleteren
Woensdag 13 en 20 maart
Crea-les: maken van schapen in
beton (1) en afwerken(2) om 19.30 u.

Contactpersoon:
dhr. Frans Schooreel – 057 42 26 95

Dorpshuis Westvleteren:
Westvleterendorp 13, Westvleteren
Dorpshuis Woesten:
Woestendorp 46, Woesten

Jouw activiteiten hier vermeld?
Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

OKRA WESTVLETEREN
Dorpshuis Westvleteren
Petanque
Elke maandagnamiddag om 13.30 u.
Wandelen
Eerste en derde woensdag van de
maand om 14 u.
Startplaats: Zwembad, kant Bruggestraat, 8970 Poperinge
Kaarting
Tweewekelijks op donderdag om
13.30 u.
Computercafé
Elke vrijdagnamiddag om 14 u.
Hobby
Maandelijks op donderdag om
13.30 u.
Contactpersoon:
dhr. José Gheldof - 057 40 06 18
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Contactpersoon:
dhr. Henri Gruwez - 057 42 35 39

Contactpersoon:
mevr. Ludwine Pattin - 057 40 07 40

GEZINSBOND WOESTEN
GEZINSBOND
OOST-EN WESTVLETEREN
Dorpshuis Westvleteren/de Sceure
Januari
Opfrissing wegcode en rijbewijs
Zondag 3 februari
Receptie
Zondag 3 maart
Workshop haar vlechten
Zaterdag 16 maart
2dehandsbeurs
Contactpersoon:
mevr. Heidi Boone – 0473 33 91 95

Dorpshuis Woesten
Zondag 20 januari
Nieuwjaarsontbijt van 8 u. tot 10 u.,
inschrijven verplicht		
Maandag 11 maart
Workshop ( de groene hemel)
Contactpersoon:
mevr. Rita Ollevier - 057 42 35 39

Voor meer activiteiten van
de verenigingen, kijk zeker ook
de UiTkalender na!
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14u04
LAATSTE KUNSTWERK VOOR
TENTOONSTELLING AFWERKEN

15u48

BOEKHOUDING DOORSTUREN

De nieuwe C5 Aircross
BIJ ONS TE
17u53ONTDEKKEN

6u29

DRAADLOOS OPLADEN TESTEN
MET NIEUWE SMARTPHONE

8u30

ONLINE PORTFOLIO
UPDATEN

2 PALETTEN
INLADEN VOOR
LEVERING

6u47

GPS ROUTE SYNCHRONISEREN

NEW CITROËN BERLINGO VAN
INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2019

NET ALS U GAAT HIJ GEEN UITDAGING UIT DE WEG.
Surround Rear Vision Camera
Grip Control met Hill Assist Descent
8” touchscreen met Citroën Connect Nav
Verkrijgbaar in 2 versies: Driver & Worker
Extenso® cabine met 3 zitplaatsen vooraan
Nuttig laadvermogen tot 975 kg*
Nuttig laadvolume tot 4,4 m3*

VANAF

129 € EXCL. BTW/MAAND

(1)

IN FINANCIËLE RENTING

50% KORTING OP ALLE OPTIES(2)
business.citroen.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: NEW CITROËN Berlingo VAN Driver - Maat M (opties: kleur Rood Ardent en aluvelgen
16” STARLIT). *Volgens model en afwerking. (1) Aanbod in Financiële Renting voor een nieuwe Citroën Berlingo VAN Maat M Control 1.6 BlueHDi 75 zonder
opties, voorbehouden aan professionelen en opgemaakt door PSA Finance Belux N.V.(verhuurder), Avenue de Finlande 8 b 2 te 1420 Braine l’Alleud, n°
Y
BCE 0417.159.386, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: YBBRU BEF BB,
email: psafinance@psa-finance.com, tel: 02/370.77.11, op basis van 60 maanden
en 100.000 km. Aankoopoptie van 16 % en een 1ste verhoogde huur van 28 % exBTW. (2) CITROËN biedt u 50% korting op alle opties. Aanbieding onder
voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig van 01/12/2018 tot 31/12/2018, gelden zolang de voorraad strekt, meer info en voorwaarden bij
ons of business.citroen.be.

GARAGE - CARROSSERIE

WATTEYNE bvba
Veurnestraat 16, 8640 Vleteren - Tel. 057 40 12 99 - www.garagewatteyne.be

