
     Persbericht 

Eerste Buurtreceptie voor Bevegem 

Op zondag 10 januari 2010 zijn alle Bevegemnaren van harte welkom op de eerste Buurtreceptie die 

de Buurtvereniging Bevegemse Buren organiseert in het Hemelrijk. Toasten op het nieuwe jaar, 

bijkletsen met oude getrouwen en kennismaken met nieuwe buren. Dit alles om elkaar beter te leren 

kennen en op die manier een kleine bijdrage te leveren aan een hechtere samenleving.  

Nieuwjaarsreceptie met lage drempel 

“Nieuwe buren uit Bevegem leren kennen en de banden met bestaande kennissen aanhalen, dat is waar 

deze receptie om draait,” vertelt voorzitter Jan Lagast, die zelf pas enkele jaren in Bevegem woont. “Bij een 

drankje en een hapje kan er al eens iets meer worden verteld, dan wanneer je elkaar snel ontmoet op straat. 

Vandaar dat het ons een goed idee leek om alle Bevegemnaren te inviteren naar een nieuwjaarsreceptie.” 

Ons, dat zijn de 10 buurtcontactpunten van de Buurtvereniging Bevegemse Buren. “Samen hebben we onze 

schouders gezet onder de organisatie van dit eerste evenement,” zegt penningmeester Jeroen Gillis. 

“Deelname is gratis en dankzij de subsidie van de Stad Zottegem voor de organisatie van buurtfeesten 

kunnen we democratische prijzen hanteren. Wie voor 5 januari inschrijft, krijgt zelfs twee drankjes gratis. Wie 

minder goed te been is, halen we op met de auto. We willen de drempel zo laag mogelijk houden.” 

Buren dichter bij elkaar brengen 

Bedoeling van de buurtvereniging is om buren dichter bij elkaar te brengen door de onderlinge contacten te 

versterken. “Er komen steeds meer nieuwe mensen wonen in Bevegem”, weet bestuurslid Karen Van den 

Bussche. “Hier en daar blijken die nieuwe buren spontaan met elkaar in contact te zijn geraakt. Men nodigt 

elkaar zelfs uit voor familiefeesten. Elders in de buurt kent men elkaar wel ‘van zien’, maar is dat contact er 

niet of nauwelijks.” De buurtvereniging wil dat contact nu versterken en verruimen. Bestuurslid Hendrik De 

Backer hielp enkele zomers geleden mee met de organisatie van een buurtbarbecue in de Kastanjelaan en 

ondervond toen dat zo’n contactgelegenheid wel degelijk zinvol is: “We kregen veel positieve en warme 

reacties na onze barbecue. Mensen die elkaar wel al eens op straat tegenkomen, kregen de gelegenheid om 

eens wat meer tegen elkaar te zeggen dan dat het goed of slecht weer is. Dat heeft velen deugd gedaan. 

We hopen dat nu ook met onze eerste nieuwjaarsreceptie te bereiken.” 

- - -  

Praktisch 

De nieuwjaarsreceptie gaat door op zondag 10/1/2010 in het Hemelrijk, van 11.00 tot 14.00 uur. Alle inwoners van Bevegem zijn welkom. 

Inschrijven vóór 5/1 bij een van de BuurtContactPunten (zie www.bevegemseburen.be). Deelname is gratis en voor de dranken worden 

democratische prijzen gehanteerd. Inschrijven vóór 5/1 geeft recht op twee gratis consumpties. 

Foto: De Buurtreceptie is een initiatief van 13 Bevegemse Buren: v.l.n.r. Gunther Walravens (Acacialaan), Peter Lagaert (Sabina Van 

Beierenlaan), Jeroen Gillis (Acacialaan), Karen Van den Bussche (Welzijnstraat), Jan Lagast (Kastanjelaan), An Van Den Berge 

(Lyceumstraat), Hendrik De Backer (Kastanjelaan), Kathelijn Porré (Bevegemstraat), Marleen Vergaert (Sabina Van Beierenlaan), Jozef 

T’Siobbel (Bevegemstraat) – niet in beeld: Dirk Sachem (Kastanjelaan), Lucrèce Ulin (Kastanjelaan), Filip Vander Stichele (Kastanjelaan). 

- - - 

Buurtvereniging Bevegemse Buren wil het contact tussen buren in Bevegem (Zottegem) versterken en zo de buurt hechter doen 

samenleven. Deze vereniging is een initiatief van buren voor buren. Ze is politiek onafhankelijk en heeft respect voor elk individu.  

Meer informatie vindt u op www.bevegemseburen.be.  


