
De Lijnr De Liin
Sinds 31 juliwerd de dienstregeling "tn
van de bussen van De Lijn gewij-
zigd. Folders van de lijnen 58
(Oudenaarde-Waregem), 59 (Kruishoutem-

Waregem), 83 (Deinze-0udenaarde), 44 (Gent-

Nazareth-Oudenaarde) en 71 (0ostakker-Gent-

Nazareth) kan je bekomen op het gemeentehuis.

Sinds 31 juli werd het belbusgebied van
Kruishoutem samengevoegd met dat van
Wortegem-Petegem. Het nieuwe belbusgebied
krijgt Oudenaarde Station als ankerpunt. Alle
haltes en de uurfrequentie blijven behouden.

r Op de siertoer.
16de editie 0p de Siertoer op
zondag 19 september 2010

Vlaamse sierteeltbedrijven
geven hierbij rondleidingen op
hun bedrijf van 10.00 u. tot
18.00 u.. Ook het bedrijf Kruiden Claus uit je ge-

meente neemt hieraan deel.
Tijdens een rondleiding op het bedrijf krijgen de

bezoekers een professionele uitleg door de telers
zelf.

Het is dus de uitgelezen kans om met deze boe-
iende sector kennis te maken en het reilen en

zeilen van deze bedrijven te leren kennen.
0p de Siertoer wordt ingericht door EROV in sa-

menwerking met het Vlaams Centrum voor
,Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Claus Christian, Kruiden Claus, Beerstraat 1

9770 Kruishoutem, Gsm: 047 81 47 17 93

www.kruidenclaus.be, info@kruidenclaus.be

r 20 iaaÍ Kinderopvang KAV
Ben je op zoek naar opvang te Ronse, Maarke
dal, Kluisbergen, Lierde, Brakel, Horebeke,
Kruishoutem, Zwalm of Wortegem-Petegem?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons
op.

Kinderopvang KAV Sint-Jozefsplein 2

9700 Oudenaaarde, 055/33 36 01

dienstoudenaarde@kinderopvan g-kav. be

r AIs je leert sta je sterker!
Zin om bijte leren? leerpunt

@tr
zondêq rgsept*le

. Vlot lezen en schrijven

. Berichten schrijven op het internet

. Nederlands opfrissen

. Kennismaken met de computer

. lnternet en e-mail

. Handig met rekenen

. Wiskunde

. Wiskunde en Excel/Calc

. Rijbewijs

. Opstapcursus Frans/Engels

. Omgaan met nieuwe technologie

. Stress en gezondheid

. Wonen en milieubewust consumeren

. Nederlands voor anderstaligen

Alle cursussen zijn gratis en alleen voor
volwassenen!
De lessen hebben plaats in Ronse of
0udenaarde.
Meer lezen over onze cursussen:

www.leerpuntzovl.be _

Voor info en inschrijvingen:

Bel 055/20 70 01 of mail naar:
info.ronse@leerpuntzovl.be

Heb je nu geen tijd maar wens je toch op de

hoogte te blijven van ons cursusaanbod? Geef

ons een seintje en je ontvangt gratis ons Leer-
puntmagazine !

r Aan wie geef jij een pluim?
À 0p 6 september lanceren alle regionale TV-

\ omroepen en de Koning Boudewijnstichting
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\ belangeloos inzet voor een

open en aangename samenleving
komt in aanmerking voor een pluim. Je kunt
kandidaten nomineren tot 4 oktober 2010.

Mensen die zich met veel energie inzetten voor
anderen en voor de samenleving verdienen
zeker erkenning, een 'pluim'. De Koning Boude-
wijnstichting en de regionale W-omroepen heb-
ben elk op hun manier veel aandachf voor het
engagement van mensen. Ook al gaat het om
relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de

tv-omroepen en de Stichting vinden dat deze
mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren
ze voor de zevende keer 'De Pluim'.

Voor meer informatie en het nominatieformulier
kan je terecht op www.depluim.be, bijje regio-
nale zenderAVS, Maaltekouter 5,9051 Gent, of
op het nummer 070-344 083.

r Wijziging zitdag OCMW-voorzitter
en schepen Baron Bernard della
Faille d'Huysse
Ruimtelijke ordening/Toerisme/0CMW
Zitdag: woensdag van 9 tot 10 u., zaterdag van
9 tot 1 1 u. en op afspraak - Klein gemeentehuis

r Actie op het Platteland: Help mee
en veÍbeteÍ uw stÍeek!
Consultatiemoment: tweede oproep korte
termijnprojecten Plattelandsproject
Schelde-Leie
Binnen het plattelandsproject Schelde-Leie wer-
den in 2009 voor het eerst middelen vrijgemaakt
door de minister bevoegd voor plattelandsbe-
leid. Met dit geld werden lokale projecten on-
dersteund die een meerwaarde bieden voor de

Schelde-Leie regio en die op korte termijn te rea-

liseren zijn. Voorbeelden van goedgekeurde, ge-

subsidieerde projecten zijn de ontwikkeling van
een trage wegenstudie voor de volledige regio,
de Boeren-/ streekproductenmarkt in Zulte, de

dorpskernontwikkeling van Ouwegem...
Ook in 2010 kan je opnieuw projecten indienen.
Het beschikbare budget voor 2010 bedraagt
80.000 euro.

De periode waarin je project(en) kan indienen,
loopt tot 1 oktober 2010. De uitvoering van het
project moet gebeuren in de loop van 2011. Een

project kan tot de helft worden gefinancierd en

dit met een maximum van 5.000 euro cofinan-
ciering.

Wij staan je graag persoonlijk bij voor meer in-
formatie of bij het invullen van uw aanvraagfor-
mulier. Hiervoor ben je van harte welkom op
volgende locatie:
o "De Mastbloem" in Kruishoutem (Waregem-

sesteenweg 22, 9770 te Kruishoutem) op
donderdag 9 september tussen 18.30 u. -

21.00 u. (Grote vergaderzaal).

lndien mogelijk, graag een seintje vooraf om
praktische redenen.

De documenten kan je terugvinden op
www.vlm.be (zie agenda)je kan ook vragen om
de documenten op te sturen.
Projectsecretariaat Schelde-Leie - VLM oost-
Vlaanderen, Ganzendries 149 - 9000 GENT

Caroline Simoens, projectleider Plattelandspro-
ject Schelde-Leie, Tel: 09 244 85 41,
Caroline.simoens(@)vlm.be

Sarah Steyaert, procesbegeleider VLM Oost-
Vlaanderen, Tel:09 248 56 37 ,

Sara h.steyaert(@)vl m. be

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE

Sarah Steyaert, Procesbegeleider

Ganzendries 1 49, 9000 GENT

Tel.: 09 248 56 37,Fax:09 244 85 99
sarah.steyaert@vlm.be, http://www.vlm.be,
Neem eens een kijkje op onze website
www.vlm.be
Vlaamse Landmaatschappij Juridische informa-
tie & e-mail disclaimer:

1. Juridische vermeldingen

Vlaamse Landmaatschappij, NV burgerlijke ven-
nootschap met handelsvorm, Gulden Vlieslaan
72,1060 Brussel, 0236.506.685, RPR Brussel
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