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Vlaanderen Feest: picknickconcert op het Plein

Wij zorgen voor een goed glas en een optreden van lokaal toptalent. Jij brengt je eigen picknick
mee en we nodigen de zon ook uit. Een recept voor alweer een schitterende viering van onze
Vlaamse Feestdag. Skunk City zet die dag het plein in vuur en vlam! Vanaf 11.00 uur ben je van
harte welkom!
Lees meer

Nieuws
Hinder door wegenwerken voor uw deur? Vraag de betaling van uw
hinderpremie aan.
3 juli 2017

Handelaars die vanaf 1 juli 2017 hinder ondervinden van
wegenwerken, kunnen nu rekenen op een hinderpremie van
2 000 euro. Daarnaast kunnen zij ook nog een premie van
80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

Ticketverkoop Kadril ft. Patrick Riguelle is gestart!
3 juli 2017

Into folk? Deze mannen ook. Kadril staat 40 jaar op de planken.
De Fairport Convention van Vlaanderen struint op vrijdag 24
november tijdens een avondvullende wandeling in het SOCK
door haar rijke oeuvre in grote bezetting.

Speelpleinwerking start op 10 juli
3 juli 2017

De speelpleinwerking gaat deze zomer door van maandag 10
juli tot en met vrijdag 18 augustus 2017 op de terreinen aan het
SOCK, Molenstraat 28 in Kaprijke.

Aanvraag premie muur- en dakisolatie wordt eenvoudiger
6 juli 2017

Op 22 juni 2017 keurde de gemeenteraad een aangepast
subsidiereglement voor het plaatsen van muur- en dakisolatie
goed. Vanaf nu zal de gemeente, i.p.v. een aparte subsidie, een
aanvullende premie van 15 % bovenop de subsidie van Eandis
toekennen. Dit vereenvoudigt de procedure voor de aanvrager.

Nieuwe aanpassingspremie voor ouderen
6 juli 2017

De

gemeenteraad

keurde

op

22

juni

2017

een

subsidiereglement goed voor het toekennen van een premie aan
ouderen die hun woning wensen aan te passen aan de
specifieke noden die oudere gebruikers vereisen om zo lang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Route 55: de zomerfietstochten van aan-z
6 juli 2017

Ze komen er weer aan: de fietstochten van aan-z tijdens de
zomer, verzameld onder de noemer "Route 55"! Elke donderdag
van 13 juli t.e.m. 10 augustus 2017. Kaarten zijn te koop in het
OCMW van Kaprijke.

Kerkenbeleidsplan Kaprijke goedgekeurd
6 juli 2017

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft haar goedkeuring
gegeven voor het kerkenbeleidsplan voor onze gemeente.
Eerder keurden het bisdom en de gemeenteraad het ontwerp
reeds goed. Kaprijke en Zomergem zijn de eerste Meetjeslandse
gemeenten met een goedgekeurd kerkenbeleidsplan.

Opheffing verbod op gebruik drinkwater
30 juni 2017

De dienst noodplanning van de provincie Oost-Vlaanderen meldt
dat het verbod op het gebruik van drinkwater voor bepaalde
doeleinden niet meer van kracht is sinds 1 juli 2017.

Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen
30 juni 2017

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelde sinds zondag
2 juli 2017 een aantal beschermende maatregelen die de
voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de
vogelgriep.

Dorpskernen fleuren weer op
7 juli 2017

De bloemenconstructies in centrum zijn terug! De zomer fleurt
weer

op

dankzij

de

bloemenmanden,

bloembakken

en

bloementorens in Kaprijke en Lembeke.

Nu ook e-readers in uitleen bij uw bibliotheek
3 juli 2017

Zin om veel boeken mee te nemen op reis, zonder te moeten
zeulen met al die kilo's? Dat kan! Bij de bibliotheek kan u eboeken ontlenen die u op uw scherm kunt lezen. Om iedereen
de kans te geven om hiervan gebruik te maken, heeft de
bibliotheek nu ook een aantal e-readers toegevoegd in de
uitleen.

Woonwijzer Meetjesland gaat er even tussenuit
6 juli 2017

Woonwijzer Meetjesland is gesloten van 17 t.e.m. 28 juli 2017.
Tijdens de verlofperiode zal er geen zitmoment zijn in Kaprijke.

Taxusinzameling voor het goede doel
6 juli 2017

Breng uw taxussnoeisel tussen 19 juni en 26 augustus 2017
naar het milieupark en draag zo uw steentje bij in de strijd tegen
kanker.

Taxussnoeisel

levert

immers

grondstof

voor

geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.

Activiteiten
7
JUL

Fietszoektocht 70 jaar kwb
Kaprijke

7
JUL

Zomerschaaktornooi te Kaprijke
stadhuis plein 1

Café De Pallieter

9

Sportfeest KLJ Kaprijke

9
JUL

Picknickconcert n.a.v. de Vlaamse
Feestdag

JUL

SOCK

21

Sneukeltoer Kaprijke

25

Pasar Zomert in Lembeke

JUL

Gemeentelijke Sporthal Berkakker

JUL

Bardelaeremuseum

6
AUG

MeetjesBAND
Sporthal Kaprijke

Plein Kaprijke

6
AUG

Bardelaere Feesten
Bardelaere museum

Alle activiteiten

Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze hier.
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