Blok-je-rond pakket werd
tweevoudig sociaal project
EVERGEM

succes dan verwacht”, zegt
schepen voor de Jeugd Kenny
Ketels (N-VA). “Er zijn 1.040
dergelijke pakketten met onder meer snoep, koekjes, drank
en gadgets besteld. We beloofden ze van vrijdag 11 tot
In het kader van een door Eu- woensdag 16 december aan
ropa gesubsidieerd LEADER- huis te brengen. Zonder exterproject werkte de jeugddienst ne hulp was dat niet mogelijk”,
twee projecten uit. “Het gratis geeft Ketels toe.
blok-je-rond pakket konden
ouders, grootouders zussen of Attentie
broers aanvragen om studenten tijdens de examenperiode Hij kreeg vlug medewerking
een hart onder de riem te ste- van de directie van drie lokale
ken. Dat initiatief kent meer instellingen. Bewoners en

De gemeentelijke jeugddienst pakt tijdens de examen- en eindejaarperiode
uit met twee geslaagde sociale projecten.

klanten van Den Dries, een
voorziening voor mensen met
een mentale beperking, dagcentrum Obra|Baken voor
mensen met een beperking en
Psychiatrisch Centrum GentSleidinge stelden zonder vergoeding de pakketten samen.
“Achteraf bezorgen we hen wel
een attentie”, belooft Ketels.
“Dat project is dus tweevoudig
sociaal. Het stimuleert het
welbevinden van de studenten
en mensen met een beperking
kunnen zich nuttig maken. Het
aan huis afleveren van de pakketten gebeurt door vrijwilligers en medewerkers van onze
Jeugddienst. Ik steek ook
graag een handje toe.”
Voor het Klinken–op-beteretijden pakket is het aantal
deelnemers beperkt tot hon-
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Bewoners van Den Dries stelden vierhonderd van de ruim duizend pakketten samen.

derd jongeren van 12 tot 25
jaar. In telkens een groep van
vijftig klinken zij vrijdag 18
december van 20 tot 21 en van
21 tot 22 uur virtueel via
Teams op nieuwe kansen in

een beter 2021. Die pakketten
mogen vanaf woensdag 16 december kosteloos worden afgehaald bij Drankenhandel
Van Gaeveren, Stoepestraat 5,
Ertvelde. (ivh)

ASSENEDE

Inwoners kunnen elkaar
wenskaartje sturen
‘Laat je hart stralen voor Assenede en je buren!’: het is de warme eindejaarsboodschap van de
gemeente Assenede, en die zet ze
ook kracht bij. In november verschenen op de vier dorpspleinen
al vier grote lichtgevende harten.
“Deze harten zorgen voor licht in
donkere dagen en willen iedereen een hart onder de riem steken in wat als de meest bizarre
eindejaarsperiode ooit bestempeld kan worden”, zegt burgemeester Philippe De Coninck
(SamenPlus).
“Alle burgers kunnen mee deze
boodschap helpen uitdragen
door hun huis of tuin te verlichten. Die oproep werd tot nu toe
al massaal opgevolgd. We zien
heel veel licht in onze gemeente.
In de Waterdijkstraat sloegen de
buren zelfs de handen in elkaar
om er een feest van licht te creëren.”
Via een postkaartenactie wil de
gemeente Assenede nog meer
verbinden. In het weekend van
12 en 13 december krijgt iedereen een speciale wenskaart in de
brievenbus. De Coninck: “De bedoeling is dat iedere Assenedenaar deze bezorgt aan iemand die
een duwtje in de rug kan gebruiken. Door het coronavirus raken
vele mensen afgesloten van de
wereld. In 2021 willen we hen
opnieuw omarmen en knuffelen.
Daarom willen we hen nu, met
de postkaart, al laten weten dat
we aan hen denken.”
In de Belleman van december
steekt ook een poster die inwoner voor hun raam kunnen hangen om te tonen dat ze er zijn
voor hun buren. (cte)
BACHTE-MARIA-LEERNE/DEINZE

Ophaalcamion vuilnis vat
vuur op bedrijventerrein
De brandweer van Deinze zone
Centrum diende vrijdagnamiddag omstreeks 13.30 uur uit te
rukken naar het bedrijventerrein van de firma GLS langs de
Vaart Rechteroever op het
grondgebied van Bachte-MariaLeerne. Daar was het afval dat
was opgeslagen in een vuilniswagen van de firma Suez spontaan in brand gevlogen. Omdat
het afval smeulde was er een
rookontwikkeling. De brandweer had alles snel onder controle zodat de schade nog beperkt
kon gehouden worden. (jdv)
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VOOR JE VEILIGHEID
EN JE GEMAK!

Molecule is weer helemaal open! Ideaal
om je eindejaarscadeaus veilig én
voordelig te shoppen. Kies uit meer dan
400.000 unieke producten verdeeld
over 25 afdelingen op 30.000 m2
winkeloppervlakte. Zo garanderen we je
ruim voldoende afstand en kun je rustig
maar vooral veilig shoppen.
Ontdek al onze eindejaarskortingen en
druktebarometer op molecule.be.

-20%
STOFFEN
ZETELS
*

MOLECULE, PAREELSTRAAT 7, 8570 VICHTE
TEL. 056 777 460 - INFO@MOLECULE.BE

ELKE DAG OPEN BEHALVE OP DONDERDAG
*Deze actie is niet cumuleerbaar met ecocheques, de spaarkaart
en andere acties of promoties.

INTERIEUR
MEUBELEN | KEUKENS |
BADKAMERS | DRESSINGS |
SLAAPCOMFORT | KACHELS
| VERLICHTING | DECORATIE
| TAPIJTEN & GORDIJNEN |
VERF & BEHANG

KOKEN & TAFELEN
KEUKENTOESTELLEN |
FORNUIZEN | KEUKENGEREI
| POTTEN & PANNEN |
SERVIES & BESTEK | GLAZEN
| OPBERGEN & BEWAREN
| HUISHOUDARTIKELEN
| TAFELDECORATIE |
TAFELLINNEN

ELEKTRO
KLEIN & GROOT ELEKTRO |
TV & AUDIO | MULTIMEDIA |
TELEFONIE |
INBOUWTOESTELLEN

DOE-HET-ZELF
GEREEDSCHAP | HOUT
| BOUWMATERIALEN |
SANITAIR |
ELEKTRICITEIT | IJZERWAREN
| VERF & BEHANG |
AUTOACCESSOIRES

FASHION
KIDS | DAMES | HEREN |
LINGERIE | ONDERGOED |
NACHTKLEDIJ | BADMODE |
ACCESSOIRES

SPORT & VRIJE TIJD
FIETSEN | FITNESS |
WELLNESS | SPORTKLEDIJ &
-SCHOENEN | ACCESSOIRES

DIERBENODIGDHEDEN
HONDEN | KATTEN |
KNAAGDIEREN | VISSEN |
VOGELS | PAARDEN |
REPTIELEN |
BOERDERIJDIEREN

KERSTSFEER
KERSTBOMEN | KERSTBALLEN
| VUURSCHALEN |
KERSTVERLICHTING |
KERSTVERSIERING |
TERRASVERWARMERS
WINTERBARBECUES

