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Vlaamse Molendag onder een stralende zon

Een staakmolen, een stralende zon, nu en dan een beetje wind, twee molenaars en vier
aspirant-molenaars. Het ideale recept voor een geslaagde Vlaamse Molendag op zondag 28 mei
2017!
De aanwezigen konden de omgeving van de molen per koets verkennen. Ze kregen een
rondleiding in de molen zelf en ook voor de allerkleinsten was er van alles te beleven. Er was
zelfs een verkiezing van het mooist verklede huisdier.

Nieuws
Jaarmarkt krijgt LEF
29 mei 2017

De traditionele jaarmarkt krijgt een vernieuwd concept en wordt
een platform voor creatievelingen met een hart voor Lokale,
Ecologische en Faire producten. Wij zijn op zoek naar lokale
creatievelingen die mee hun schouders willen zetten onder de
nieuwe jaarmarkt.

Nachtvorst 19-20 april 2017 is uitzonderlijk: procedure
Landbouwrampenfonds opgestart

30 mei 2017

De vorst in de nacht van 19 op 20 april 2017 wordt
mogelijk erkend als landbouwramp. Een studie van
het KMI wees uit dat de nachtvorst tijdens die nacht
“uitzonderlijk” was.

Omschakeling naar nieuw Omgevingsloket uitgesteld door Vlaamse
overheid
30 mei 2017

Sinds

23

februari

2017

werden

in

Vlaanderen

de

milieuvergunningen en de stedenbouwkundige vergunningen
geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Onze gemeente
besliste - zoals de meeste Vlaamse gemeenten – om later in te
stappen, op 1 juni 2017. Deze datum werd nu door de Vlaamse
overheid uitgesteld.

Gemeente stapt in op milieuconvenant klimaatgezond Meetjesland
28 april 2017

De gemeenteraad besliste op 30 maart 2017 om in te stappen in
een convenant voor de reductie van de CO-uitstoot met 40 %
tegen

2030.

De

opmaak

van

dit

zogenaamde

burgemeestersconvenant wordt begeleid door de provincie
Oost-Vlaanderen in samenwerking met Veneco.

Openbaar onderzoek boskaart stopgezet
23 mei 2017

De Vlaamse Regering heeft beslist om het openbaar onderzoek
over de ontwerpkaart "Meest kwetsbare waardevolle bossen"
stop te zetten.

Stond jouw boodschap al op onze digitale infoborden?
28 april 2017

Je hebt ze ongetwijfeld al gezien: onze gloednieuwe digitale
infoborden in Kaprijke (Plein) en Lembeke (Eeklostraat). Staat er
bij jouw vereniging een evenement op de planning? En wil je dat
evenement graag wat extra promotie geven? Vul dan het online
aanvraagformulier in!

Stel u kandidaat als werkstudent(e) evenementen
24 mei 2017

Bent u nog op zoek naar een boeiende tijdsbesteding tijdens uw
vrije momenten als studerende jongere ? Dan hebben wij
misschien de ideale vakantiejob voor u! Kaprijke is op zoek naar
een

werkstudent

ter

ondersteuning

van

de

dienst

toerisme/evenementen voor de maanden juli, augustus en
september.

Lezing en theater Woesten - laatste kaarten voor lezing!
29 mei 2017

Op zondag 11 juni komt Kris Van Steenberge met zijn debuut
“Woesten” naar de bibliotheek. Maar daar houdt het niet bij op.
Vijf dagen later gaat in het SOCK een theatervoorstelling door
naar het gelijknamige boek.

Zo Dichtblij: nog tot en met 3 juni 2017!
18 mei 2017

Nog tot en met zaterdag loopt de nieuwe campagne "Zo
Dichtblij", een organisatie i.s.m Bond Beter Leefmilieu, UNIZO
en Gezinsbond. Registreer tijdig je loten om kans te maken op
een mooie prijs.

Pak je koffer en ga Rap op Stap
30 mei 2017

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor
mensen met een beperkt budget. Vele mensen zijn niet
aangesloten bij een organisatie. De stap zetten naar een
organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap.

Activiteiten
4
JUN

klimaatwandeling in de
Lembeekse bossen

6
JUN

Schaakclub Kaprijke MSV
stadhuis plein 1

parking Tragelstraat

7
JUN

Koekjes voor papa
Bien, knutseltrien

10
JUN

kwb Kaprijke waait uit aan zee
stadhuis plein 1

11
JUN

Aperitieflezing Kris Van
Steenberge

13
JUN

Breicafé Lembeke
WZC De Boomgaard

Openbare Bibliotheek Kaprijke

14
JUN

SOCK zet de deuren open voor
nieuwsgierigen

15
JUN

Fietszoektocht 70 jaar kwb
Kaprijke
Café De Pallieter

SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke)

16
JUN

22
JUN

Theatervoorstelling Woesten

Gemeenteraad

Kaprijke

23
JUN

Junikermis
Plein Kaprijke

Administratief Centrum

Galaconcert De Gidsen

JUN

Gemeentelijke Sporthal Berkakker

JUN

Fietsbabelutte

SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke)

23

24

18
JUN

Optreden "Those Metal Boys with
their Metal Toys"

24
JUN

24
JUN

Junikermis
Plein Kaprijke

Jaarmarkt 'Kaprijke heeft LEF'
Plein Kaprijke

Café Den Gouden Leeuw

25
25
JUN

Junikermis

JUN

JUN

30
JUN

Zelfpluktuin Aveschootshoeve

Plein Kaprijke

27
26

Zalig genieten in de zelfpluktuin.

Junikermis

JUN

Breicafé Lembeke
WZC De Boomgaard

Plein Kaprijke

Zomerschaaktornooi te Kaprijke
stadhuis plein 1

2
JUL

Sponosrloop tvv animatiewerking
en Lisanga /
petanquedemonstratie
Woonzorgcentrum Kaprijke

Alle activiteiten

