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Gemeentehuis

Colofon

Lokale politie

Redactieadres:
Dienst toerisme, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren.
E-mail: info@vleteren.be

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren
De gemeentelijke diensten zijn elke werkdag toegankelijk
van 9 u tot 12 u en op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13 u tot 16 u.
Algemene nummers gemeentehuis:
T. 057/400 099 - F. 057/401 366
Op maandag- en vrijdagmiddag wordt er gewerkt met
gesloten deuren (wel telefonische permanentie).
Tweewekelijks op zaterdagmorgen open (niet in juli & aug.).
Voor data zie infoblad & gemeentelijke website.
Noodnummer: 101
Woestenstraat 19, Oostvleteren, Tel: 057/400 037
Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 12 u.

Brandweer

Doornstraat 45, Poperinge
Tel: 057/333 020 Fax: 057/339 089
Voor dringende oproepen: 101.

“De Vleternoare” is het driemaandelijks officieel informatieblad, uitgegeven door het gemeentebestuur van Vleteren.
nr. 3: juli - augustus - september 2015
Verenigingen kunnen hun activiteiten of andere artikels ter
publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst toerisme,
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.

Foto’s: Ria Van Lerberghe 057/400 347, GSM 0474/664 818
Verantwoordelijke uitgever: Bram Coppein,
Schepen van informatie
Alle info te bekomen bij de dienst toerisme.
toerisme@vleteren.be - 057/400 901

Containerpark

Elzendamme 5b, Oostvleteren, Tel: 057/401 577
Dinsdag t/m vrijdag van 13u30 - 17u.
Zaterdag van 8u30 - 13 u.
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.
U dient zich aan te melden een kwartier voor sluitingstijd.

Bibliotheek

Uitleenpost Oostvleteren: Tel. 057/212 961
Open op woensdag van 15u30 tot 18u30,
zaterdag van 9u30 tot 12u30.
Uitleenpost Woesten: Tel. 057/400 497
Open op woensdag van 14 u. tot 16 u.,
zaterdag van 9u30 tot 11u30.

Speel-o-theek de Ravotter

De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren
Open tweewekleijks op woensdag van 13u30 tot 15u30,
tweewekelijks op zaterdag van 9u30 tot 12u30.
Tel. 057/409 327, 0475/81 45 08

De Post

Open op maandag van 9 u. tot 12u30 en van 15u15 tot 18 u.
Di., woe., do. en vrij. van 9 u. tot 12u30 en van 14 u. tot 17 u.

O.C.M.W. - secretariaat

Woestendorp 12, Woesten.
Tel. 057/469 601 - Fax: 057/469 605
Open elke werkdag: 9 u. tot 12u30. en van 13u30 tot 16 u.
Wekelijkse zitdag in OC De Sceure:
woensdag van 13u tot 16u.
Secretaris: 057/469 603 (di. & vrijdag)
secretaris@ocmw.vleteren.be
Voorzitter: ma_verlende@hotmail.com
Maatschappelijk werker: 057/469 606
NESTORFOON: 0473/333 433 (dagelijks)

Woonwinkel

Zitdag op het gemeentehuis elke woensdag van 9 u. tot 12 u.
Tijdens de andere kantooruren bereikbaar via de woonwinkel
medewerker Els Havegheer,
Tel. 057/346 602 - GSM: 0470/190 234
Technische adviseur Frits Vandenbussche,
Tel. 057/346 602 - GSM: 0470/198 907

Dienstbetoon

Dienstbetoon van de burgemeester enkel op afspraak.
Stephan Mourisse: GSM 0475/695 901 of e-mail:
burgemeester@vleteren.be.
Dienstbetoon van de schepenen:
1e schepen: Ludo Debuysere
gsm: 0478/448 039
2e schepen: Frans Masson
gsm: 0497/925 188
3e schepen: Bram Coppein
gsm: 0478/775 904
4e schepen & voorzitter O.C.M.W.: Marie-Anne Verlende
gsm: 0472/424 453
Gemeentesecretaris: Nele Vanderhaeghe
057/409 325 - secretaris@vleteren.be

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.
Het nummer voor Vleteren: 057/300 149.
Wachtdiensten apotheek:
‘s Avonds, tijdens het weekend en op feestdagen kunt u
de apotheker van wacht vinden via
www.geowacht.be en tevens als app voor android/apple.
Tel nr tussen 22u en 9 u : 0903/92248 (1.5 euro per minuut).
Voor problemen waarbij een dringende opname in een
ziekenhuis vereist is, belt u onmiddellijk de 100
(vast of mobiel).

Info uit uw gemeente
Openingsuren en zaterdagdienst
gemeentehuis Vleteren

Premie incontinentiemateriaal
Jaarlijks wordt door
het gemeentebestuur
Vleteren een premie
van € 50 toegekend
aan personen met incontinentieproblemen.

Uurregeling tijdens de maanden juli en augustus:
•
•

Iedere voormiddag open van 9.00u tot 12.00 u.
In de namiddag gesloten, wel telefonische
permanentie van 13 tot 16 uur.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op volgende
dagen:
•
•

Hiervoor gelden volgende voorwaarden :
• De incontinentie wordt gestaafd door een
doktersattest
• Een aankoopbewijs is afgeleverd door een
medische speciaalzaak of apotheek met
gedetailleerde vermelding.
• De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn op een
particulier adres per 1 januari van het lopende
jaar.

Maandag 20 juli 2015
Dinsdag 21 juli 2015

Zaterdagdienst najaar 2015
Het gemeentehuis is open op zaterdagvoormiddag
van 10 tot 12 uur op volgende data:
•
•

Wordt de incontinentie vastgesteld na 30 juni , dan
wordt de premie gehalveerd voor het lopende jaar.

5 en 19 september
10 en 24 oktober

De personen die hiervoor in aanmerking komen,
kunnen zich met alle gevraagde stukken aanmelden
op het gemeentehuis tesamen met een persoonlijk
rekeningnummer, telefoonnummer en/of emailadres.

Er is geen zaterdagdienst tijdens de maanden juli en
augustus!

Reorganisatie FOD Financiën

Belangrijk : de inwoners die reeds in 2014 deze
premie ontvingen zijn reeds in regel en hoeven
dus niets meer binnen te brengen .

In het kader van de reorganisatieplannen van de
FOD Financiën zal het taxatiekantoor Poperinge;
Hondstraat 1, 8970 Poperinge sluiten met ingang van
01/09/2015.
De controle Poperinge (bevoegd voor de
personenbelasting van de gemeentes Poperinge,
Alveringem en Vleteren) zal vanaf dan gevestigd zijn
te Ieper, Arsenaalstraat 4 A.

VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN
De zomermaanden staan voor de deur.
In deze periode trekken ouders vaak naar het
buitenland met hun kinderen.
Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze voor hun
kinderen een Kids-ID nodig.
Deze kost € 7 De Kids-ID is 3 jaar geldig en heeft
een leveringstermijn van ongeveer 3 weken.
Als de ouders te lang wachten met het aanvragen
van de Kids-ID, bestaat enkel de mogelijkheid om
de Kids-ID via spoedprocedure te bekomen.
De prijs voor de spoedprocedure varieert van € 112
tot € 176.
Meer info: Dienst Burgerzaken, 057/40 00 99
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Geboortes
23/03/2015, De Ceuninck Gilles, zoon van De Ceuninck Matthias en Bolle Samja, Oostvleterenstraat 2
25/03/2015, Derycke Justine, dochter van Derycke Pascal en Lemahieu Virginie, Poperingestraat 86
01/04/2015, Coppein Matz, zoon van Coppein Bram en Versaevel Hanne, Steenstraat 4
05/04/2015, Neirinck Eliano, zoon van Neirinck Pieter en Soulliaert Vanessa, Ed. Devloostraat 35
07/04/2015, Vermeulen Tyrona, dochter van Vermeulen Diederik en Bentein Twingy, Woestendorp 6
14/04/2015, Hendryckx Pillaert Elizabeth, dochter van Hendryckx Toon en Pillaert Sigrid, Eikhoekstraat 30
21/04/2015, Verlinden Tjenzo, zoon van Verlinden Sammy en Geudens Barbara, Woestenstraat 23
21/04/2015, Vandecaveye Stien, dochter van Vandecaveye Tijs en Vandelanotte Jolien, Eikhoekstraat 7
22/04/2015, Delanote Gust, zoon van Delanote Stijn en Gruwier Els, Steenstraat 39
08/05/2015, Ballieu Tiebe, zoon van Ballieu Klaas en Pattyn Maaike, Westvleterenstraat 17
12/05/2015, Deltour Marie, dochter van Deltour Peter en Debeer Nadège, Kleine Elverdingestraat 4
21/05/2015, Dequidt Fons, zoon van Dequidt Michaël en Demuynck Benedikte, H. Deberghstraat 32
02/06/2015, Steenkiste Lemmy, zoon van Steenkiste Jeroen en Coutteau Axelle, Elverdingestraat 6

Overlijdens
18/03/2015, Mahieu Cecile, echtgenote van Demolder Michel, Westvleterendorp 27
19/03/2015 Neirynck Geert, echtgescheiden van Vancoillie Lieve, Eikhoekstraat 40
31/03/2015, Parret Walter, weduwnaar van Hoflack Agnès, Kasteelstraat 9
31/03/2015, Lampaert Marguerite, weduwe van Dewulf Lucien, H. Deberghstraat 37 A
12/04/2015, Ryckebosch Anna, weduwe van Lermyte Gilbert, H. Deberghstraat 37 A
28/04/2015, Hendryckx Pillaert Elizabeth, dochter van Hendryckx Toon en Pillaert Sigrid, Eikhoekstraat 30
02/05/2015, De Brael Deborah, dochter van De Brael Marcel en Wouters Nadine, Kasteelstraat 14
21/05/2015, Devrome Angèle, weduwe van Ameloot Rogier, Kasteelstraat 19

Huwelijk

06/06/2015, Ampe Wim en Delanote Kaat, Groenerf 78

Jubilarissen

Afgesloten op 15/06/2015

Nöel Haeghebaert en Paula Verbrigghe vierden op
04/06/1965 hun 50-jarig huwelijk
Eikhoekstraat 46

Michel Dehaudt en Margareta Noppe beloofden
elkaar eeuwige trouw op 11/04/1950
Hendrik Deberghstraat 37

Laureaten

Jaarlijks worden de schoollaureaten gevierd. Bij deze een oproep aan de laatstejaarsmiddelbaarstudenten
die als eerste in hun richting afstuderen, om hun gegevens door te mailen naar info@vleteren.be
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Prioritaire voertuigen

De Vlaamse energielening

Doordat heel veel mensen op de weg
niet weten wat ze moeten doen als er
hulpverleningsvoertuigen
aankomen,
komen veiligheid en de aanrijtijden
in gevaar. En dat kan levens kosten.
Daarom lichten wij toe aan de hand van
een reeks regels hoe je het best reageert wanneer er
een prioritair voertuig de voorrang opeist.
Dit verstaan wij onder hulpverleningsvoertuigen, ook
wel voorrangsvoertuigen of prioritaire voertuigen
genoemd.
• Ambulance
• Politiewagen
• Brandweer

Vanaf 1 juli 2015 wordt de lijst met
werken waarvoor je bij je gemeente,
OCMW of woonwinkel goedkoop kan
lenen, uitgebreid.
Lijst aanvaardbare werken voor de
Energieleningen vanaf 1 juli 2015.
1. Dak- of zoldervloerisolatie
2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
3. Muurisolatie
4. Vloerisolatie
5. Luchtdichting en blowerdoortest
6. Energiezuinig ventilatiesysteem
7. Zuinige verwarmingsinstallatie
8. PV Zonnepanelen
9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair
warm water
10. Re-lighting of re-lamping
11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor
sociale doelgroep)
12. Energie-audit

Regels als je een ambulance, politiewagen of
brandweerwagen tegenkomt
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Kijk regelmatig in de spiegels, dan valt het
voorrangsvoertuig direct op. Zet ook je radio niet
te luid, zodat je het geluidssignaal kan horen.
Blijf kalm. Doe geen plotse of roekeloze
manoeuvres. Rem niet plotseling af, matig je
snelheid en schat de situatie in.
Laat een rijstrook vrij wanneer mogelijk.
Als je ruimte vrij maakt, laat dit dan zien door de
richtingaanwijzer te gebruiken, ook wanneer je
naar een berm of iets anders uitwijkt. Let hierbij
op andere weggebruikers zoals voetgangers of
fietsers.
Bij verkeerslichten stop je beter als het prioritaire
voertuig uit een andere richting komt, ook als het
voor jou groen is.
De verkeersregels mogen niet overtreden
worden, boven de snelheidslimiet rijden of door
het rood rijden om een voorrangsvoertuig voorbij
te laten gaan is dus niet toegelaten. Je brengt er
enkel jezelf en anderen mee in gevaar.
Er zijn momenten dat er geen ruimte gemaakt
kan worden, vervolg dan met de toegestane
snelheid. Wanneer je op een rotonde rijdt, blijf
dan de rotonde volgen tot het voertuig de rotonde
heeft verlaten
Zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaar brengt,
rij dus nooit in volle snelheid de berm in of de
vluchtstrook op.
Houd ruimte tussen jou en de voorganger. Zo
heeft het voorrangsvoertuig plaats om langs te
kunnen.

Met een energielening kan je werken financieren
waardoor je energie zal besparen in je woning. Je
kan maximum € 10.000 lenen. Dit bedrag moet
terugbetaald worden over een periode van maximaal
5 jaar.
Iedereen kan een lening aangaan aan een vaste
intrestvoet van 2%. Voor bepaalde (kwetsbare)
doelgroepen, is de lening zelfs renteloos. Dit wil
zeggen dat de intrest 0% bedraagt.
Een gedetaïlleerde beschrijving van de werken
die in aanmerking komen en alle andere
informatie over de energielening kan je nalezen op
www.energieleningwesthoek.be of op
www.energiesparen.be/energielening.
Een lening aanvragen kan via:
HABITO WOONWINKEL
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge
Tel. 057 346 600 – www.habitowoonwinkel.be
Wekelijkse zitdag Vleteren:
Elke woensdag voormiddag 9-12u : Gemeentehuis,
Kasteelstraat 39, Vleteren
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Cultuur en toerisme

Onthulling erfgoedhalte en voorstelling boek
“Oostvleteren, meer dan een dorp aan de IJzer”
op vrijdag 11 september 2015
“Oostvleteren, meer dan een dorp aan de IJzer”, het boek waarnaar iedereen uitkijkt, wordt voorgesteld
in het ontmoetingscentrum “De Sceure” op vrijdag 11 september om 19.30 uur.
Voorafgaand aan de voorstelling wordt door de Erfgoedcel CO7
in Elzendamme op de kade aan het houten brugje om 18.30
uur een erfgoedhalte onthuld. De erfgoedhalte is een tijdelijke
openluchttentoonstelling en brengt het verhaal van de verdwenen
gebouwen, mensen en gebeurtenissen op de plek Elzendamme
en nabije omgeving.

11 08.

Na de onthulling van de erfgoedhalte verplaatsen we ons naar “De
Sceure” waar tijdens een korte academische zitting, gevolgd door
een receptie, de voorstelling plaatsvindt van het langverwachte
boek over Oostvleteren. Om praktische redenen vragen we om
vooraf in te schrijven via opening@vleterenteboek.be of 0494-13

Een omkaderende tentoonstelling ”Oostvleteren, beeld en verhaal van een dorp” vindt plaats in “De
Sceure” op zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 september, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.
De periode van de voorintekening loopt nog tot 15 juli 2015. Tot dan kan het boek aangekocht worden voor
de prijs van € 45 per exemplaar. Na 15 juli wordt de verkoopprijs € 55. Het bedrag kan worden gestort op
het rekeningnummer
BE58 7380 3706 9479
van Oostvleteren te boek met vermelding van het aantal exemplaren.
De voorintekenaars ontvangen hun boek op de voorstelling of tijdens de
tentoonstelling. Vanaf 15 september kan het boek afgehaald of gekocht
worden op volgende adressen:
•
•
•
•
•

Raf Claus, Kortekeer 8
Monique Degrave, H. Deberghstraat 17
Wim Depoorter, Oude Reningeweg 13
Jean-Pierre Noyelle, Reningestraat 15
Annie Ostyn, Kasteelstraat 30

Meer informatie vindt u op de website:
www.vleterenteboek.be

Nieuwsbrief Vrije Tijd
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de dienst vrije tijd (jeugd, sport, toerisme, cultuur), geef
dan je mailadres door aan info@vleteren.be
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Cultuur en toerisme
Molenstoet
Zondag 30 augustus om 15u
De molenstoet ging de eerste maal uit bij de inhuldiging van de
“De Meestersmolen” in 1974 en sindsdien houdt de vijfjaarlijkse
molenstoet de traditie in ere. In deze folkloristische historische
stoet wordt het vroegere leven op en rond de molen uitgebeeld
door de plaatselijke verenigingen (meer dan 600 medewerkers) in 40 taferelen. Dit gaat van het bemesten
van het land en graan malen tot het bakken van het brood. Dit jaar wordt de aandacht nog meer toegespitst
op de “De Meestermolen” in enkele nieuwe taferelen.
Alles wordt met authentieke materialen uitgebeeld, wat deze stoet tot een rijdend museum maakt. Meer dan
40 boerenpaarden trekken alle wagens en werktuigen. Zelfs het korenstro dat we gebruiken om de taferelen
te versieren wordt vooraf op traditionele manier gemaaid en gepikt in schoven met een pikbinder, getrokken
door 2 trekpaarden. De stoet sluit af met een optocht van oude tactoren.
Na de stoet is er om 18.30 u ovenkoekenworp vanuit de molen.
Ingang en parking is gratis, er is randanimatie voorzien voor en na de stoet en de plaatselijke horeca versterkt
de innerlijke mens. Vanaf 14.30 u trekt de reclamekaravaan de stoet op gang.
U vindt alles rond en over de Molenstoet op de Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/molenstoet.vleteren?ref=hl

Nieuw! Westhoek KD’s
Oma’s Geheime Recept

tocht Fiets-fotozoektocht Schoon Te
Boere

Er is een nieuwe wandeltocht in Vleteren,
speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar! De
Westhoek KD’s tocht “Oma’s Geheime Recept”!
De wandeling duurt ongeveer 3 uur. De opdrachten
helpen je zoeken naar het ontbrekende ingrediënt.
Tussen de opdrachten staan er allerlei leuke recepten
uit oma’s kookboek die je thuis kan uitproberen. Er is
ook een kleine wedstrijd aan gekoppeld. Na de tocht
kunnen kinderen thuis hun eigen bieretiket ontwerpen,
en die posten op de facebookpagina van kd’s tocht
Vleteren of doormailen naar de toeristische dienst.
Uit de inzendingen verloten we een mooie prijs!
Je kan het rugzakje met alle benodigheden afhalen
in de Dienst voor Toerisme, Veurnestraat 4, Vleteren.
Het kost € 5.

Van 1 mei tot 31 augustus 2015 kunt u fietsen
langsheen de Schone Boeren van Vleteren. Langs
het parcours werden 15 foto’s genomen. Bij elke foto
hoort een vraag. De oplossing is terug te vinden
op de plaats die op de foto staat. De fietstocht (40
km) kunt u vrij affietsen. De routebeschrijving en
het deelnameformulier kunt u verkrijgen op de
toeristische dienst en op het gemeentehuis.
Deze fietstocht kadert binnen de publiekscampagne
Schoon Boeren van Inagro i.s.m. de provincie WestVlaanderen.
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Cultuur en toerisme
Belevingstuin bij De Sceure
Op zaterdag 30 mei werd de nieuwe belevingstuin geopend
bij De Sceure. Niet alleen kunnen we uitpakken met een
blote voetenpad, maar ook met een wiglo, een vertelplaats
en een moestuin. Naarmate de seizoenen vorderen, worden
er nog meer zaken aangeplant. Een eetstraat bijvoorbeeld,
waar allerhande struiken zorgen voor gezonde snoepjes.
Niet alleen de kinderen die hier verblijven in het kader van
de plattelandsklassen of kampen kunnen hiervan gebruik
maken. Ook de kinderen van de lokale bevolking en toeristen zijn meer dan welkom in de belevingstuin.
De tuin is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Je vindt hem naast De Sceure,
Veurnestraat 4.

Leesgroep Vleteren nodigt u uit!

zijn grootouders, zowel van de kant
van zijn moeder als van de kant van
zijn vader.
Gruwez ontpopt zich als een
liefdevol, maar tegelijk genadeloos
portrettist. Melancholisch maar
soms ook hilarisch beschrijft hij
mensen die op hun oude dag haast
elke minuut sneller voorbij zien
gaan, ondanks het feit dat ze zelf
steeds trager worden.
Leesgroep Vleteren nodigt iedereen uit om 10u30 in
de kleine zaal van “de Sceure”.

Op zondag 27 september gaat Jooris Van Hulle in
aperitiefgesprek met Luuk Gruwez.
Luuk Gruwez (1953) is prozaschrijver en essayist,
maar in de eerste plaats dichter. Hij behoort tot de
meest gebloemleesd Nederlandstalige dichters. Met
Wijvenheide, zijn vorige bundel, genomineerd voor
VSB-prijs, gooide Luuk Gruwez hoge ogen. Met zijn
nieuwe bundel, De eindelozen, gaat hij verder op de
ingeslagen weg. In 2011 verscheen Krombeke retour
/ Deerlijk retour, een boek met autobiografisch proza.
Hierin daalt Luuk Gruwez af in de mijnen van
herinnering en verbeelding om op zoek te gaan naar

Inkom is 7euro. Iedereen is welkom!

MONS, CULTURELE HOOFDSTAD 2015
26 SEPTEMBER 2015
Na het succes van de vorige jaren organiseert de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid Vleteren de
jaarlijkse cultuuruitstap naar Mons, culturele hoofdstad 2015.
Programma :
7.45 : verzamelen aan de Sceure
8.00 : vertrek bus richting Mons
9:30 : aankomst in Mons waar een klein ontbijt voorzien
In de voormiddag verkennen we de binnenstad met o.a. de Grote Markt, het aapje (geluksbrenger), het
stadhuis, het nieuwe Doudou-museum, de passage Victor, het belfort in het oude kasteelpark van de Graven
van Henegouwen en Bezoek aan de Waltrudiskerk
Het namiddagprogramma bestaat uit 2 delen: Begeleid bezoek aan het stadhuis van de 15de eeuw en de
tuinen en Le PARCOURS-découverte (en exterieur) de l’architecture contemporaine et de Mons 2015.
Tussendoor is een namiddagpauze voorzien.
De prijs bedraagt : € 55/persoon (met inbegrip van bus – gidsen – ingangen – maaltijden en dranken)
Hoe deelnemen : U neemt het best zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijke cultuurdienst op het nr.
057 40 93 23 of GSM 0494 13 11 08 of email cultuur@vleteren.be en informeert of er nog plaatsen vrij zijn.
U bent pas definitief ingeschreven na overschrijving op rekening nr. BE39 468914065119 van de cultuurraad
met vermelding “culturele uitstap Mons” en aantal personen
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Jeugd en sport
Nieuwe MTB club te Woesten

Voor meer info of inschrijvingen mail naar
mtbroestn@hotmail.com of telefonisch naar
Karl Bouckaert 0477/572049 of Wietze Boscart
0497/649729

De club zou starten
vanaf 1 oktober,
dit is dan ook
de start van het
winterseizoen,
uiteraard kan ook
iedereen die wil
het zomerseizoen
rijden. Het is dan ook onze bedoeling dat iedereen
vrij is om te kiezen welke toertocht ze zullen rijden
die in het weekend voor handen is, of welke afstand
ze willen rijden, individueel of in groep. Er zal dan ook
een kilometer klassement worden opgemaakt voor
alle leden. Ieder lid zal vrijblijvend de mogelijkheid
hebben om teamkledij aan te schaffen en zich via
onze club te verzekeren.

Wat zou een nieuw speeltoestel kunnen zijn? Ook al
is een schommel nog steeds heel erg leuk, we zijn
op zoek naar dat ietsje meer. De mogelijkheden zijn
eindeloos! Laat je kinderdroom dus uitkomen; bedenk
een idee voor een nieuw speeltoestel en misschien
kunnen wij het voor u realiseren!
Inspraak van kinderen is zeker leuk maar het is
de bedoeling om tot een concreet en realistische
“droom” te komen, een zwembad of reuze trampoline
ligt buiten de mogelijkheden.
We zoeken naar een veilig en professioneel
speeltoestel dat tegen een stootje kan op een
openbaar speelplein.
Ideeën? jeugd_sport@vleteren.be vóór 03/08/2015!

Milieu
Strenger verbod op verbranding
in open lucht

gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden,
gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties
met
geavanceerde
rookgaszuivering
en
energierecuperatie.

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk:
afval verbranden in open lucht is voor iedereen
verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het
verbranden van papier, plastic, piepschuim,
autobanden en andere rommel, maar ook
voor groenten-, fruit- en tuinafval, houtafval
en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in
hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele
specifieke uitzonderingen.

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele
tips om afval te voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je brievenbus en
je hebt meteen veel minder oud papier.
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam
groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel
opleveren. Het betekent ook minder onderhoud.
• Veel tuinafval kan je zelf composteren.
• Snoeihout en ook je kerstboom kun je hakselen.
De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo
vermijd je ook onkruid.
• Met dikkere takken leg je snel een mooie
takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien
voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus
voor meer biodiversiteit.

Enkel in een aantal gevallen is verbranding in open
lucht nog toegelaten: vb. een kampvuur, bij een
kerstboomverbranding, een bbq,… Een schriftelijke
toestemming van de burgemeester is hiervoor
verplicht.
Wat zijn de alternatieven?
Voor alle soorten afval bestaan gezonde,
milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en
meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom
erg belangrijk.
Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je
tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en
zonder zorgen!
Meer info: www.stookslim.be
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Vleteren beheert voortaan z’n bermen zelf én ecologisch….
De opmaak van een bermbeheerplan, de aankoop van een
ecologische maaier,… zorgt ervoor dat Vleteren voortaan
zelf kan instaan voor het ecologisch beheer van z’n bermen.
De opmaak van een bermbeheerplan (met subsidies van het
Vlaamse Gewest) beschrijft het beheer per wegberm. De
aankoop van een ecologische maaier met opzuigunit zorgt
ervoor dat het maaisel direct na het maaien wordt opgenomen.
Het bermdecreet dateert van 1984. Volgens dat decreet (dat tot
op vandaag nog altijd van kracht is) mogen de bermen pas een
eerste maaibeurt krijgen na 15 juni en een tweede maaibeurt
na 15 september. Het maaisel moet worden verwijderd, dit binnen de 10 dagen. Er kan worden afgeweken
van bovenstaande werkwijze, dit door de opmaak van een bermbeheerplan.
In 2009 besliste het gemeentebestuur van Vleteren om via het Vlaamse Gewest een subsidieproject in te
dienen voor de opmaak van een bermbeheerplan. Het bermbeheerplan beschrijft welk beheer er op welke
berm moet worden uitgevoerd. Dit werd bepaald op basis van een inventarisatie van alle te beheren bermen.
Op basis van de aanwezige soorten werd er per berm een bepaald beheer vooropgesteld. Het beheerplan
werd bekrachtigd door het Agentschap van Natuur en Bos en nu is het aan de gemeente om dit uit te voeren
zoals het hoort.
Voor de uitvoering van het bermbeheer heeft Vleteren beslist om voortaan zelf in te staan voor het ecologisch
bermbeheer. De investering van een maaier met opzuigsysteem en kipkar werd voorzien. Vleteren ging nog
verder en besliste om te gaan voor een ecologische maaier (i.p.v. een klepelmaaier). Een ecologische maaier
is gebaseerd op het principe van horizontale maaibeweging, zo blijft het werveleffect grotendeels weg en
zorgt dit voor minder verstoring van fauna en flora.
Vanaf dit jaar worden de bermen dus niet meer per deelgemeente gemaaid. Vleteren dient zich te houden
aan de planning die vooropgesteld is in het bermbeheerplan. Indien u vragen heeft over de werkwijze en
planning dan kunt u de nodige info krijgen bij de milieudienst van Vleteren.
Na verloop van enkele jaren zouden we het resultaat van het ecologisch bermbeheer moeten zien: i.p.v.
bermen vol brandnetels zullen de Vleterse wegbermen boordevol bloemen staan… wat positief is voor
inwoner, toerist én fauna.
Meer info: milieu@vleteren.be, 057/409 328

Word haagdonor en vergroot de hoop.
Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele
Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden. Een taxushaag
bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen
tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één
chemotherapie gewonnen.
Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met de gemeenten, container- of recyclageparken mee aan
de strijd tegen kanker. Het enige wat jij moet doen is je taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus
en het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval helemaal gratis doneren in je container- of
recyclagepark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel kankerpatiënten.
Vergroot de hoop. Verklein de kanker. Alle informatie over haagdonatie vind je op www.vergrootdehoop.be.
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Nieuwe haag nodig?
Binnenkort van plan om een nieuwe haag, heg of boomgaard aan te planten? Dat
kan! Via het Regionaal Landschap kunnen bewoners op het platteland hagen en
houtkanten laten aanplanten en krijg je er financiële steun voor. Ook inheemse
loofbomen en oude variëteiten van fruitbomen behoren tot de mogelijkheden. Door
het aanplanten van streekeigen soorten werk je ook mee aan een mooiere en
aangenamere leefomgeving voor jezelf en je buurt.
Plannen
We starten met een vrijblijvend verkennend plaatsbezoek. Hierbij bekijken we wat je verlangt en welke de
typerende struik- en boomsoorten in de streek zijn. Daarna tekent het Regionaal Landschap in overleg met
de bewoner een plan uit met de nieuwe hagen, boomrijen, knotbomen,…
Planten
Na zorgvuldige bespreking en aanpassingen, wordt het eindplan vastgelegd. En na het plannen volgt het
planten. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels koopt het nodige materiaal aan en voert de
werken uit.
Meer info
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke, 057 23 08 50, info@rlwh.be

OCMW en welzijn
Festival Survival tips
•

•
•

•
•

•

Uitdroging is een killer op een hete festivaldag.
Wees hem te slim af door regelmatig te drinken.
Twee glazen per uur en je komt de hele dag
door. Geen alcohol of energy drinks! Die zuigen
je hersenpan droog. Sportdrankjes kunnen wel,
maar water blijf het beste idee.
Toch te veel alcohol gedronken? Drink ook voor je
gaat slapen enkele glazen water. Dat kan je een
kater en een verloren festivaldag besparen.
Onderschat nooit de sterkte van de zon. Draag
liever een petje en een zonnebril en smeer
je regelmatig in met zonnecrème. Geraak je
oververhit door het dansen of het drummen in de
mensenmassa, neem dan de tijd om te chillen en
even af te koelen. En - alweer - drink water!
Regen? Kleed je ernaar! Een plastieken poncho
kost niets, maar houdt wel je kleding droog en
jezelf warm tijdens een plotse regenbui.
Hou steeds je vrienden in het oog en je GSM bij de
hand. Dat is alvast een goeie basis om problemen
te vermijden. Geraak je toch in de problemen?
Probeer rustig te blijven en vertel je vrienden dat
je je niet goed voelt. Ga langs bij een EHBO-post
of vraag hulp aan de mensen van de security vóór
het echt helemaal fout gaat.

•

•

•

•

Laat je vrienden niet in de steek. Draag zorg voor
elkaar bij problemen.
Drank, drugs of pillen mixen, kan ernstige
gevolgen hebben. Elke persoon reageert anders
op drugs en de effecten zijn onvoorspelbaar. Laat
het mixen aan de DJ.
Vermijd een vloeibaar ontbijt. Neem liever een
gezond ontbijt, de ideale start voor een nieuwe
festivaldag. Alcohol op een nuchtere maag kan je
snel naar de vernieling helpen.
Zwaar feesten vraagt zijn tol. Zorg daarom dat
je tijdens het festival regelmatig en gezond eet.
Vermijd fastfood, kies liever voor vis-, kip- of
soyagerechten. Zorg bovendien voor de nodige
koolhydraten en vitamines: neem een banaan of
knabbel op een wortel.
Maar
bovenal,
amuseer
jezelf!

Meer info: www.druglijn.be
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Attest inkomenstarief

•

De kosten voor opvang van uw baby of peuter
betekent voor veel gezinnen een grote hap uit het
gezinsbudget.
Sinds 1 april 2014 dienen de ouders met kinderen
in opvang voor baby’s en peuters waar de
ouderbijdrage op basis van het inkomen wordt
berekend een attest inkomenstarief aanvragen via
de website van kind en gezin.
Je hebt hiervoor een emailadres nodig en een
ID-kaart lezer. Heb je dit niet kan je voor hulp
terecht in de opvangvoorziening of de sociale
dienst van Vleteren.
Dit attest wordt bezorgd aan de opvang die
afhankelijk van het opvangplan de factuur opmaakt
per maand.

•

Sinds 1 mei 2015 zijn er wijzigingen in de
regelgeving.
• Allereerst besliste de Vlaamse regering dat
het minimumtarief van € 1,56 naar € 5 wordt
verhoogd
• Tegelijkertijd zijn er meer mogelijkheden voor
individueel verminderde tarieven
• Ook is het aanvraagsysteem voor attesten
bijgestuurd.
Moet ik als ouder iets doen?
Vanaf 1 mei 2015 is de nieuwe regelgeving van
toepassing op ouders die nieuwe attesten
inkomenstarief of herberekeningen van het
tarief aanvragen.
Voor de ouders van kinderen die reeds naar de
opvang gaan, geen verminderd tarief hebben en
geen herberekening aanvragen blijft de prijs gelden
tot de indexatie op 1/01/2016.
Een herberekening kan nodig zijn

•

als de gezinssamenstelling wijzigt (door bv.
geboorte, echtscheiding)
als je reeds een individueel verminderd
inkomenstarief gekregen had maar deze vervalt
als je een verminderd individueel tarief aanvraagt

Gaat je kindje binnenkort naar een opvang met
inkomengerelateerde ouderbijdrage? Het attest
inkomenstarief kan twee maanden voor de start
van de opvang worden aangevraagd.
Individueel verminderd tarief
IVT wordt nu in tegenstelling tot in het verleden
veelal automatisch toegekend indien je tot een
bepaalde categorie behoord.
Je zal bij het aanvragen van een nieuw attest of
een herberekening op de website kunnen ingeven
welke inkomsten je hebt, zonder de bewijsstukken
te moeten nasturen. Zo krijg je sneller je attest dan
vroeger.
Uiteraard kan Kind en Gezin de bewijsstukken nog
opvragen en moet je een schadevergoeding betalen
indien er misbruik wordt vastgesteld.
Heb je geen recht op IVT of kreeg je wel IVT
toegekend maar is het financieel toch niet haalbaar
om de kosten te dragen, kan je terecht op de sociale
dienst van Vleteren om alsnog een verlaagd tarief
aan te vragen.
Je kan zo een korting krijgen op de dagprijs van
25%, 50% of het minimumtarief van € 5 krijgen.
Er zal een sociaal onderzoek gebeuren waarbij je
situatie in kaart wordt gebracht.
Voor meer inlichtingen of aanvragen kan je
terecht bij socialedienst@ocmw.vleteren.be tel.
057/46.96.06, OCMW Vleteren Woestendorp 12 te
Woesten op dinsdag of donderdag of in de Sceure
op woensdagnamiddag.

Gezocht !!
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken ? Sta jij open voor andere
opvattingen en levenswijzen? Wil je minimum 4 uren per week vrijmaken om mee te
werken aan de telefoon of aan de chat?
3 maal JA? Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal!
Er start een nieuwe opleiding voor kandidaat-vrijwilligers op 17 oktober 2015.
Bel 050/37.37.26 , mail naar west-vlaanderen@tele-onthaal.be of ga naar www.tele-onthaal.be
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Voor het prikbord

Femma Woesten

kvlv Woesten

21 september: Juwelen maken met Nespressocups – les 1
Emmie Becuwe - 057/422 792
Mieke Chanoine - 057/423 484

04+05/07/15 Vrouwenweekend
do 09/07/15 Fietstochtje
za 18/07/15 Fietstocht en bbq
do 04/08/15 Fietstochtje
ma 26/10/15 Bezoek aan lingeriewinkel

TuinHier Woesten

meer info: ghislaine@coppein.be

Vergaderingen op vrijdag om 19.30uur in het
Dorpshuis Woesten:

Gezinsbond Woesten

-11 september, Frans Tack: “Bollen en knollen.
Welke soorten, onderhoud, waar planten ?”. Nieuwe trends.

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op
onze activiteiten. Er volgen uitnodigingen in de
brievenbus of via de school. Ook uitnodiging via
mail, graag uw email adres doorgeven als je nog
niets ontvangt van de gezinsbond:
henri.gru@scarlet.be

-9 oktober, Brigitte Druwe: “Teelt en gebruik van
keukenkruiden”. Voor iedereen interessant.
Iedereen welkom, ook niet leden.
Info: Frans Schooreel: frans.schooreel@skynet.be

zondag 23 augustus gezinsfietstocht in
omstreken
begin september workshop zitzak maken
vrijdag 25 september wijnavond in dorpshuis

kvlv Oostvleteren
12 september: deelname smoefelmarkt
20 september Kookles: groenten in de kijker groenten inleggen
13 oktober ; de smaak van vergeten groenten om
14 uur in de Lovie
28 oktober ; voetmassage door Lieve Devreese
Dorpshuis Woesten om 20 uur

Vragen over de gezinsbond ? Neem contact op
met Rita Ollevier, tel 057/423 539 of mail
henri.gru@scarlet.be

Wij verwelkomen leden en niet-leden
Info: Verlende Marie-Anne 057/401 031
0472/424 453
Woensdag 8 juli: Avondwandeling
Woensdag 19 augustus: avondwandeling
Voor beide activiteiten komen we samen om
19.00 op de parking achter de kerk.
Woensdag 23 september: kookles: koken met
groenten uit de moestuin ( 2de les)
woensdag 30 september: gespreksavond:
gezond de winter door
woensdag 7 oktober: herfstfeest
woensdag 14 oktober: gespreksavond :
Allergieën

kvlv Westvleteren
Op dinsdag 15 september gaat de
kermisbijeenkomst van kvlv-Westvleteren door.
We vieren onze dorpskermis feestelijk met een
wijndegustatie, vergezeld van een lekker buffet.
Op dinsdag 27 oktober komt Ria Ledoux ons een
feestmenu voorstellen
Info: Gerda Goubeir
gerda_goubeir@hotmail.com

ludwine.pattin@gmail.com of 057/400 740
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VKW Vleteren

Gezinsbond Oost- en
Westvleteren

VKW Vleteren – tent, Warandestraat Woesten :
• Woensdag 5/8/15: opening festiviteiten, drank
aan € 1
• Donderdag 6/8/15 om 19.15u.: VKW Vleteren
– TSC Proven
• Vrijdag 7/8/15 om 20u.: 3e Algemene Quiz.
Inschrijven door storting van € 20 op rek.
BE42 7512 0706 7354 met vermelding
“ploegnaam”
• Zaterdag 8/8/15 vanaf 13u.: reserven tornooi
om 20u.: bingo avond (bij
deelname 1e ronde: gratis consumptie)
• Zondag 9/8/15 vanaf 11.30u.: bbq met côte
à l’os en groentenbuffet, gevolgd door
bekerwedstrijd
– gratis inkom. Kaarten
te verkrijgen bij bestuursleden en lokaal
Kasteelhof.

Van 1 juli tot 14 september doorlopend
familiefotozoektocht voor iedereen. Het
is een wandelzoektocht van ong 4 km.
Deelnameformulieren te verkrijgen in praat en
eetcafé Den Engel te Westvleterendorp (€ 5).
30 augustus deelname aan de molenstoet te
Oostvleteren
Kijk op ww.gezinsbond.be, bezwijk voor alle
voordelen en word vandaag nog lid van de
Gezinsbond.
Info bij Gilbert Debaene
debaenebaesrecord@hotmail.com
Bart Rubben
mieke_lanoye@hotmail.com
Een geschikt kinderoppas vinden?
Kinderoppasdienst:
Lieva Dejonckheere 057/ 401 321

VBS Sint Sixtus
Vrijdag 2 oktober: kaas- en bieravond in de St.
Sixtusschool
Meer info en inschrijvingen: vbsstsixtus@kbrp.be
of 057/40 12 37

Agenda De Vlonder.
Zondag 12 juli 2015: Vlinderwandeling
Afspraak om 14 uur aan de parking van het
Galgenbos, Gasthuisstraat, Elverdinge. (nabij
café De vuile Seule) We observeren diverse
dagvlinders, lieveheersbeestjes en andere
leuke insecten. De vlinders en OLH beestjes
behoren ongetwijfeld tot de lievelingen onder de
insecten. Met het gehele gezin, ontdekken we de
verschillende soorten en de pracht en praal van
deze nuttige fladderaars. Einde 17 uur. Gratis
voor leden natuurpunt, niet leden betalen € 1. In
samenwerking met insectenwerkgroep ‘De Bron’
Info Guido Quaghebeur 057/33 79 78

In het “bijna-heuvelland” van de gemeente
Reningelst wandelen we langs zeer toegankelijke
verharde wegen en weggetjes. We genieten
van een prachtige omgeving waar het blijkbaar
schoon is om te wonen en schoon is om te
boeren! Dichte bronbossen en verre abdijtorens
wisselen af met wuivend-waaiende windmolens.
Mooie bomenrijen en behaaglijk omzoomde
weiden leiden ons langs weelderig bloeiende
bermen via bucolische beekvalleitjes terug naar
het brouwers- en fietsendorp Reningelst.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de
weersomstandigheden. Gratis leden Natuurpunt,
niet leden betalen € 1.
Info Guido Quaghebeur 057/33 79 78

Vrijdag 31 juli 2015: zomeravondwandeling
Reningelst
Afspraak om 19 u aan parking Reningelstplein bij
de St.Vedastuskerk.

www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
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WALHOEVEFEESTEN
Vzw De Walhoeve is een organisatie voor
Jeugdzorg. We begeleiden een dertigtal kinderen,
jongeren en hun gezin. Dit gebeurt via verblijf
in Vleteren of via dagbegeleiding in Veurne
of Ieper of via contextbegeleiding met oog op
positieve heroriëntering, in Veurne. Samen met
alle betrokkenen streven we er telkens naar om te
groeien in onze opvoedingsopdracht.
Om deze initiatieven te steunen, organiseren de vzw
zelf en de Walhoevestappers in het weekend van 18
en 20 september de WALHOEVEFEESTEN.
Op vrijdag 18 september zetten we ons feestweekend
in met een gezellige namiddag voor senioren, met
muziek en dans van 14u tot 18u in de gekende
Okra ambiance. Dit jaar brengt Johnny Clarysse
opnieuw live muziek! De inkom bedraagt € 3 en elke
aanwezige krijgt een stuk taart.
Belangrijk blijft de wandeltocht voor het goede
doel van de Walhoevestappers, een drie sterren
kwaliteitstocht van Aktivia. Dit gaat door op zondag
20 september. Vertrekpunt voor de wandeltocht is
het domein van De Walhoeve. Er zijn vijf tochten van
6, 12, 18, 25 en 30 km.
“Het goede doel” bestaat er in dat we de opbrengsten
gebruiken voor de organisatie van een zinvolle en
aangename vrijetijdsbesteding van de jongeren
tijdens de schoolvakanties.
Elk jaar proberen we onze jongeren een deugddoende
vakantie te bezorgen en elke financiële ondersteuning
is hierbij meer dan welkom.
Op 20 september kan men à volonté smullen
vanaf 12u van een hesp aan ’t spit met een rijk en
gevarieerd groentebuffet (€ 14 voorverkoop en € 16
aan de ingang, € 8 voor de kinderen)
We voorzien tevens snacks aan wandeltarieven.
In de namiddag is er extra animatie, een
springkasteel voor de kinderen, een ludieke act, een
verrassingsoptreden, ...
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de
heer Bernard Velghe, op het nummer 057/40 07 47
of 0475/85 17 40 of op de website:
www.dewalhoeve.be
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