VZW

BUURTRECEPTIE
ZONDAG 2 JULI vanaf 11U
[einde van de Asselsstraat]
Op het Wijland zal op 30 december 2016 een
spontane nieuwjaarsdrink gehouden worden.
Iedereen is welkom. Alles is zelf mee te brengen.
Afspraak vanaf 19u.

Met financiële steun van de Stad Gent

•

Nieuwjaarswensen

Zondag 26 maart 2017: Gruute kuis

•

In Memoriam

Op 23 april organiseert Natuurpunt een specifieke activiteit voor de
Assels met fietstocht. Het is de bedoeling om alle natuurgebieden te
tonen met een receptie achteraf.

•

Kalender

•

Buurtreceptie 2 juli

Vrijdag 26 mei 2017: Dag van buren
De vergaderingen van het Buurtcomité in de eerste helft van 2017 gaan
door op: zondag 29 januari om 9u30, maandag 13 maart, maandag 24
april en maandag 12 juni, telkens om 20u. De plaats is café Drie Leien.

Contactgegevens
Buurtcomité Assels VZW , Asselsstraat 73 te 9031 Drongen
Website: http://www.assels.be—Facebook: www.facebook.com/wijkAssels

Het Buurtcomité ASSELS vzw wenst alle
bewoners en vrienden een gelukkig 2017.
Dat het nieuwe jaar bruisend en sprankelend mag zijn, stralend en schitterend, gezond, zorgeloos en prachtig!

Bankrekening: 979-0720476-62
Deze nieuwsbrief is gemaakt door vrijwilligers en wordt gratis bezorgd aan alle
bewoners van de Assels
Verantwoordelijke uitgever: Romain Van Litsenborg
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In Memoriam KENNY FRUYT (1969-2016)
Daarvoor was heel veel mankracht en coördinatie nodig. Kenny was
toen één van die initiatiefnemers. We herinneren ons nog levendig de
gedrevenheid waarmee hij onze toenmalige burgemeester Beke probeerde te overtuigen meer manschappen (politie, brandweer) in te zetten in onze wijk, beelden van zijn betoog werden vastgelegd door de
regionale televisie AVS en haalden ook het avondjournaal van de VRT.
Ook al had hij in zijn toen nog bescheiden huisje aan de Hoogmeers wel
wat problemen, hij begreep dat het belangrijk was ervoor te zorgen dat
de héle buurt van wateroverlast werd gevrijwaard.

Vorige maand namen wij afscheid van ons bestuurslid Kenny. Hij
overleed thuis, omringd door zijn geliefden, op zondag 13 november
na een oneerlijke strijd tegen een verwoestende ziekte.
We maakten voor het eerst kennis met hem in barre omstandigheden, jaarovergang 2002-2003. Toen de Leie buiten haar oevers trad in
de Assels, vreesden we voor hetzelfde scenario als dat van oudejaar
1999-2000 waarbij iedereen in de weer was met het leggen van zandzakjes rond de eigen woning. Deze keer werd door een paar inwoners besloten om de krachten en de energie te bundelen en te proberen het water tegen te houden door alle zandzakjes op de dijk te leggen en zo àlle huizen van overstroming te vrijwaren.
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Kort daarna kreeg het Buurtcomité vorm. Kenny was één van de
voortrekkers en we konden al die jaren op zijn inzet en enthousiasme
rekenen. Zijn beroepservaring als werfcoördinator in de bouwsector
gebruikte hij graag bij onderhandelingen tussen het Buurtcomité en
overheidsdiensten, altijd met het oog op een praktische invulling én
met de bedoeling een zo positief mogelijke oplossing te vinden voor alle
partijen. Kenny zorgde ook voor de contacten met “Wijk aan Zet” een
ondersteuningsprogramma van de Stad Gent. De activiteiten op het
Wijland werden altijd door Kenny gesteund, en hij was jaarlijks de
graag geziene helper bij de “Grote Kuis”.
Kenny, onze worstenbakker, dossier-indiener, glazenspoeler, ajuinsnijder, garçon, tentenzetter, pintentapper/moppentapper, grote kuiser/
groot lawijt, wijlander, volleyballer, zandzakkenlegger, sfeerbrenger,
bemiddelaar : we konden altijd op hem rekenen.
We zullen zijn enthousiasme heel erg missen, maar we houden de geest
van zijn engagement levendig.
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