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Van vrijdag 25 augustus tot en met maandag 28 augustus 2017 is er kermis in Kaprijke. De
gemeente deed een brede oproep voor kermisattracties en heeft uiteindelijk zes standplaatsen
toegewezen. We hopen zo, samen met de speelpleinwerking Riebedebie, Cirque Constance en
de lokale horeca, ook de augustuskermis nieuw leven in te blazen. De affiche is alvast
veelbelovend!
Lees meer

Nieuws
Laatste kans om in te schrijven voor de Babelutte Oost!
15 augustus 2017

Op zondag 27 augustus 2017 bezoeken we de laatste regio in
het oosten van onze gemeente, waarbij we voor een laatste keer
op de fiets stappen en luisteren naar vragen, opmerkingen en
suggesties van de deelnemers.

Nutswerken aan zuid- en westzijde Plein
16 augustus 2017

Kort na het jaareinde 2017 zal aannemer Van Den Berghe uit
Verrebroek starten met de heraanleg van de zuidzijde en de
westzijde van het Plein. Voorafgaand aan deze werken moeten
er eerst nutswerken uitgevoerd worden. Zo worden de
elektriciteit-, telecommunicatie- en waterleidingen vernieuwd.

Oud rustoord in Lembeke krijgt nieuwe bestemming
17 augustus 2017

Op de OCMW-raad van 13 juli 2017 werd het startschot
gegeven voor de procedure voor het aanstellen van een
bouwpromotor voor de ontwikkeling van de site van het oude
rustoord Sint-Jozef in Aveschoot.

Open kijkdag in het SOCK op 7 september 2017
8 juni 2017

Plan jij een babyborrel, verjaardagsfeestje, concert of infobeurs?
Nog op zoek naar een mooie ruimte? Dan kan je daarvoor zeker
terecht in het SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke). Er is
een nieuwe kijkdag op 7 september 2017.

Samen voor een mooie gemeente: word zelf ook een Mooimaker!
17 augustus 2017

Onze gemeente ondersteunt de campagne “Mooimakers”, een
initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en
de VVSG. Samen met onze inwoners, verenigingen, bedrijven,
… willen we streven naar een aangename leefomgeving zonder
buurt verstorend afval.

Detectivekamp op 3 november 2017
17 augustus 2017

Word jij de nieuwe Sherlock Holmes? Na een acrobatisch
circuskamp afgelopen zomer wagen we ons in de herfstvakantie
zowaar aan een spannend en mysterieus detectivekamp. Het
wordt een intense workshop van een halve dag rond
vingerafdrukken, DNA, bewijsmateriaal, geheime codes en
speciale gadgets.

Het nieuwe sportseizoen 2017-2018
17 augustus 2017

Vanaf september kan je opnieuw in de sporthallen terecht voor
de bekende lessenreeksen voor jong en oud.

Sport Vlaanderen organiseert de Maand van de Sportclub
17 augustus 2017

Tijdens de “Maand van de sportclub” (september) kan je bij
diverse sportclubs terecht voor informatie en een gratis
proeftraining

om

kennis

te

maken

met

de

sport.

De

deelnemende sportclubs trachten een extra laag beleving
(sportief, cultureel, culinair, ludiek, ...) toe te voegen.

Nieuws uit de bibliotheek
17 augustus 2017

Vanaf september introduceert de bibliotheek een aantal
nieuwigheden ...

Groepsaankoop energiezuinige toestellen
17 augustus 2017

Voor inwoners uit het Meetjesland organiseert Woonwijzer
Meetjesland
koelkasten,

een

groepsaankoop

diepvriezers

en/of

voor

energiezuinige

wasmachines.

Met

de

groepsaankoop wil men een lagere prijs bewerkstelligen. Hoe
groter de groep, hoe lager de prijs!
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Dagfietstocht Meetjesland :
Damme verkennen
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Kermis Kaprijke
Plein Kaprijke

Kermiskwis Kaprijke
SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke)
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Zelf plukken van heerlijk fruit en
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Yoga met Femma
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SOCK zet de deuren open voor
nieuwsgierigen
SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke)

8
SEP

10
SEP

12
SEP

14
SEP

15
SEP
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Zelfpluktuin Aveschootshoeve

Breicafé Lembeke
WZC De Boomgaard
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Sporthal Lembeke

Tenshokai Iaido
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Gratis juridisch advies
OCMW-gebouw

OCMW-raad
OCMW-gebouw

Septemberkermis
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Sporthal Lembeke
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Lembeke dorp

Alle activiteiten

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

Gemeentebestuur Kaprijke – Veld 1, 9970 Kaprijke – tel. 09 323 90 10 – www.kaprijke.be.

Verstuurd naar info@compud.be - uitschrijven

