VRIJDAG
11 NOVEMBER

STARTEN TUSSEN
13u30 & 14u30

Deze wandeling ten voordele van Lieve-R-Zuiver
is een must, want het brengt je langs prachtige
plekken in Waarschoot en Zomergem, die nooit
openstaan voor het publiek.
De wandeling van 7 kilometer start en eindigt in de loods naast Stuiver 29
(rechts van het kapelletje inslaan, na twintig meter rechts afslaan, honderd meter
verder links inslaan). Onderweg genieten we van een hapje en een drankje en
vernemen we boeiende zaken over deze prachtige maar onbekende omgeving,
eindigen doen we met een frietje en balletjes in de tomatensaus.
Wandelschoenen of laarzen zijn sterk aanbevolen.
TICKETS
Meer info en kaarten zijn verkrijgbaar via wandeling@lieverzuiver.be
of via onderstaande contactpersonen
Eric Coene, Stuiver 2, 09 377 95 82, erikmariettecoene@gmail.com
Fons standaert, Stuiver 44, 0483 39 58 64, fons.standaert@telenet.be
Kristien De Clercq, Stoktevijver 56-B, 09 372 01 54, kristien.de.clercq@telenet.be
Deelname €15.
Kinderen onder 12 jaar gratis.
De opbrengst zal worden gebruikt om de juridische stappen
te bekostigen in het kader van het dossier.
Meer info over ‘Lieve-R-Zuiver’ via www.lieverzuiver.be
en de Facebookpagina www.facebook.com/lieverzuiver

AAN DE LOODS
NAAST STUIVER 29

3 goede redenen
om te doneren of
mee te wandelen
Lieve-R-Zuiver staat voor een dure
juridische strijd. Intussen maakten
drie buurtbewoners al ongeveer €5000
kosten voor onder andere de advocaat.
Dat is niet houdbaar. De redenen om
het bedrijf niet te willen zijn duidelijk:

1. zwaar transport
2. geurhinder
3. druk op fauna en flora
We vrezen ook uitbreidingsaanvragen
eens het bedrijf er is. De aanvrager
zegt zelf dat de huidige aanvraag onvoldoende is voor een leefbaar bedrijf.
Doe een financiële bijdrage
Wil je een ook een financiële bijdrage
doen via een storting? Je gegevens
worden vertrouwelijk behandeld.
Iedereen kan bijdragen naar eigen
vermogen. Storten kan op:
IBAN BE23 0017 9412 1191 BIC GEBABEBB

WIL JE GRAAG MEE ACTIE VOEREN?
Hang de affiche voor je raam, of kleef het op een bord en plaats het voor je deur. Neem gerust een foto
van de affiche en post deze op Facebook. Hoe meer mensen onze actie kennen, hoe beter!

V.U.: S. Van Ginderachter, Stuiver 32, 9950 Waarschoot
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