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CONTRIBUTIE 2023: 

Voor 15 december a.s. moet de contributie 2023 zijn betaald. € 25,00 per persoon en € 20,00 
voor het tweede lid van een gezin. 
Overmaken kan op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 van KBO afd. AEOS 
 
IN MEMORIAM SOLANGE NEIRYNCK 
Ons bestuurslid, vanaf het eerste uur dat de afdeling bestaat, is niet meer. Zij overleed 23 
oktober jl. in de leeftijd van 74 jaar te Brugge. 
Solange was altijd een zeer energiek bestuurslid met veel goede ideeën. Zij zorgde o.a. voor 
ontvangst en verspreiding van de magazines. In het vroege voorjaar van 2022 werd bij haar een 
tumor in haar hoofd ontdekt. Vanaf dat moment knokte zij keihard om door operatie en 
chemokuren heen weer beterschap te verkrijgen. Helaas lukte dat niet en moest zij zich 
overgeven in de palliatieve inrichting “de Vlinder” te Brugge.  
Wij wensen  haar man Jo en verdere familie veel sterkte om dit verlies te dragen. 

BEZOEK MACHINEFABRIEK VERVAET TE BIERVLIET 
Op 9 november brachten wij een bezoek aan machinefabriek Frans Vervaet BV in Biervliet. We 
werden met 24 personen om 10,00 uur met koffie ontvangen op de fabriek. De rondgang op de 
fabriek werd geleid door Dhr. Rob Vervaet. Een van de eerste grondleggers van het bedrijf. 
Eerst werd een bijzonder interessante film vertoond over geschiedenis van het Vervaetgebeuren 
vanaf 1957 tot nu. Hier worden o.a. bietenrooiers gebouwd en ook hydro-trikes voor de mest 
aanwending. 
Daarna gingen we voorzien van koptelefoons en veiligheidshesjes het bedrijf bezichtigen.  
Het is een indrukwekkend bedrijf dat door de jaren steeds is aangepast.  
Nu wordt het geleid door de derde generatie Vervaet: Robin en Edwin Vervaet.  
Er werken ongeveer 180 mensen . Ze waren nu momenteel bezig met de hydro-trikes en de  
hydro-quads voor de mestaanwending die nog dit  jaar afgeleverd worden. Daarna gaan ze de 
bietenrooiers assembleren. 
Het is een gerenommeerd merk over de hele wereld.  
Theo dankte Rob Vervaet voor de geweldige heldere uitleg bij de rondgang en merkte op dat 
eerste generatie Vervaet die dit heeft opgericht, van dezelfde leeftijd zijn als de belangstellende 
bezoekers. De familie Vervaet mag trots zijn op wat zij zijn begonnen en wat de volgende 
generaties daarop gerealiseerd hebben.  
Chapeau. Eenieder was erg onder de indruk van wat wij daar deze morgen hebben gezien. 
 
Z.O.Z.  
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De resultaten van de fiets-puzzel zoektocht van deze zomer tot 30 november.  
Niet vergeten in te leveren bij de secretaris Ton Jongmans of een der 
bestuursleden! 

ATTENTIE!   ENERGIETOESLAG VAN € 1300,00. 
Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag? 

Als u alleenstaande bent en een maandinkomen hebt van minder dan €. 1470,80 of als u een 
partner hebt en uw maandinkomen is minder dan €. 2158,47.  
Op uw bankafschrift vindt u uw maandinkomen.  
U kunt de energietoeslag aanvragen tot 31-12-2022.  
Voor meer inlichtingen: Wilfried Staelens Tel: 0633850805 of wstaelens@gmail.com . 
 
SPELLETJESMIDDAG IN DEN WIJNGAARD OP 16 DECEMBER 2022 
Ton, onze secretaris, heeft op de barbecue op  29 juli jl. voor het eerst zijn spelletjes 
gepresenteerd. Dat sloeg aan en werden door de aanwezige leden volop beoefend. Wij wilden ze 
nog eens laten genieten, met nog 2 spelletjes erbij. 
Een middag gezellig samenzijn op 16  december, aanvang 14.00 uur. 
Met een hapje en een drankje erbij kunnen wij hier een gezellige middag van maken.  
De winnaars krijgen een prijs.  
De kosten voor deze middag kunnen we beperkt houden tot € 5,00 per persoon.  
Daarvoor krijgt U 2x koffie/thee en nog een consumptie en 5 verschillende gefrituurde hapjes. 
De rest is voor eigen rekening!       

Opgave hiervoor is wel nodig, door overmaking van 5 euro op rekeningnr. NL68 INGB 0006 
0242 42 ten name van KBO afd. AEOS met vermelding spelletjesmiddag In den Wijngaard en de 

naam van eventuele deelnemers. 
 

JAARVERGADERING EN NIEUWJAARSRECEPTIE OP 17 JANUARI 2023 MET DE VERRASSING 
Op 17 januari houden wij onze jaarvergadering in de Hof van Eede. Naast de jaarstukken als het 
jaarverslag van de secretaris, het financiële verslag en de bekendmaking van de Fietspuzzeltocht 
is er een komisch optreden gepland. Zeker de moeite waard. 
Opgave van deelname kan door het overmaken van € 1,00 op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 
t.n.v. KBO AEOS. 
 
Agenda:  Verder in december : kaarten  op de donderdagmiddag en wandelen op 
woensdagmiddag bij goed weer. Opgave bij secretaris Ton Jongmans. tel. 064179447. 
In februari 2023 willen wij een voorlichtingsmiddag organiseren met als thema: Veiligheid in en 
rond het huis. 

 

Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen 

voor de activiteiten. 
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