
E BONDOTU o
wwwffiËtr* JHdffin# & K§§WffiWeW
Glïifiníiniltt
Grote kermis
Een zingende en swin-
gende avond vol be-
kende meezingiers met
dj Luc Cockaert.
Zaterdag,29 auglus-
tus om 2O uur
Zaal De Beekmeers,
Gaverstraat, Beerle-
gem
5 euro
04?8.22.3,6.58
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Uolksspelen
De Gezinsbond Deur-
le-Latem heeft een
passie voor traditione-
le Vlaamse volksspelen
en wil deze levend
houden.
Zond4 3O auglustus
van 15 tot 18.3O uur
Dorpsstraat 48, 9831
Deurle
2 euro
o486156.95.89
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Nacht vleermuis
Voor de 14 de maal or-
ganiseert Natuurpunt
de Europese Nacht
van de vleermuis in
heel Vlaanderen.
Zaterdag,29 auglrs-
tus van 19 tot 22.30
uur
Vriie Basisschool
Zevergiem, Dorp 32,
984O Zevergem
Gratis
Info: maik luc.ver-
straeten13zlo@tele-
net.be of tel.:
09/862.8L.67

§ffiffiffi
litEliiltí
Hobbybeurs
Hobbybeurs met mo-
delbouw, schilderen,
pyrographie, tekenen,
enzovoort
zaterdag,29 auglrs-

tus om 1O uur
Café Den Afzakker,
Grote Steenweg 1O(

987O Olsene
Gratis
marc.de.laet6@sky-
net.be
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Once Upon a Gol
den Biver
Christophe Vekeman
interviewt kunstenaa
Stief Desmet: een in-
formele babbel met
aansluitend aperitief
en exclusieve voorver
koop van het boek
Zondag, SO augiustul
om 11 uur
Museum van Deinz,
en de Leiestreek,
Lucien Matthyslaar
3-5
Gratis
$rurur.museumdein-
ze.be?
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§peelse brouursels op
de Eekse straten
Brouwsels op straat is een spektakel dat het
eerste weekend van september het centrum
van Eke volledig op zijn kop zet. Ruim 10.000
bezoekers overspoelen dan de volledige dorps-
kern om gedurende 2 dagen te genieten van een
spektakel vol acrobatie,theater, oogiverblinden-
de stunts en magie. OrganisatorVriendenkring
Eke Dorp programmeert op 5 en 6 september
dan meer dan 2O artiesten van over de hele we-
reld, goed voor meer dan 80 optredens. Boven-
dien gaat over het volledige parcours eenmar-
ché aur bons aioants door, een markt voor le-
vensgenieters \Maar men
kan genieten van bio-
producten, streekgerech-
ten en ambachtelijk ver-
vaardigde (kunst-)werk-
jes om eensklaps op de
schouder getiktte wor-
den door een onverwach-
te fratsenmaler.

www.brouwselsopstraat.be
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De pa§esautomaat is vlakbij de
ingang van Driespoor Shopping
in de directe nabijheid van au-
to- en fietsparkeerplaatsen. 'Dit
is een belangrijk onderdeel van
het gebruiksgemak', vertelt
Alain Bastiaens, senior project
leider bij Bpost. 'Het kunnen
ophalen van een pakje op een
zeer toegankelijke plaats is cru-
ciaal, evenals het tijdstip waar-
op men het pakje kan afhalen.
Bpost pakjesautomaten zijn 24
uur op 24 en7 dagen op 7 open.
Het systeem werkt makkelijk:
om een eigen pakje eruit te ha-
len, heb je als consument een
QR code of G-cijferige code no-
dig. Van zodra de postbode het

pahje in de gekozen pakjesauto-
maat heeft geleverd, krijgt de
klant een bericht en kan hij op
elk moment van de dag of nacht
zijn pa(e gaan aÍÏralen. Gedaan
dus met nodeloos aanbellen
voor de postbode of aÍ?ra^len van
het pa§e bij het postkantoor of
postpunt. Pa§es op- ofterug-
sturen gaat net zo eenvoudig:
een Bpost verzendetiket kleven
op de doos, scannen aan de
pakjesautomaat en deponeren
in het kastje dat opengaat.
De keuze voor Driespoort was
niet toevallig. 'De dichtstbij-
zijnde pakjesautomaat is in
Sint-Denijs-Westrem. Voor de
ruime resio van Deinze is deze

site ideaal gesitueerd. Zelígt
centraal gelegen en is zeer toe-
gankelijk met zowel de auto als
de fi.ets. Bovendien ligt de site
op 3 minuten wandelafstand

De lolca,l,e p»olitielc oerwellcomd,e d.e pakjesautotnaat

van het station dat momenteel
omgevormd wordt tot een
hoogwaardig openbaar ver-
voersknooppunt', klinkt het
nog.


