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Zolder of onze Spes à Vélo-teambuilding in het zuiden van Frankrijk.”

studenten van ’t Spes. “Dit jaar
wilden we ons verder onderscheiden. Met dit gloednieuw en origineel wielertenuetje, ontworpen
door onze leerling Damion Windels, fietsen we vanaf nu nog fierder door de straten”, glimlacht
Pascal. “De Parochianenkoers op
Kuurne Kermis, begin oktober,

PAROCHIANENKOERS
De toertochten op woensdagna-

Hilde Devos

Linda Deleersnijder

31/12/1960-18/03/2017

26/07/1947-20/03/2017

ren in Kuurne en is onverwachts
op 56-jarige leeftijd gestorven in
het AZ Groeninge in Kortrijk. Zij
was de moeder van Nele en Tine
en de grootmoeder van Arne. De
plechtige uitvaartdienst zal
plaatsvinden in de Sint-Michielskerk in Kuurne op zaterdag 25
maart om 10.00 uur waarna de
bijzetting van de asurn volgt in
besloten kring op de begraafplaats van Kuurne. (NSK)

werd geboren in Izegem en is op
69-jarige leeftijd overleden thuis
in Kuurne. Zij was de echtgenote
van wijlen Eric Coussement en
de moeder van Marnix, Annie,
Franky en Peter. De uitvaartdienst rond de urne vindt plaats
op vrijdag 24 maart om 10.00 uur
in de aula van het crematorium
Uitzicht in Kortrijk. Na de plechtigheid zal de as van Linda worden toevertrouwd aan de aarde
op de strooiweide op de begraafplaats in Kuurne. (NSK)

DEERLIJK Op zaterdag 25 maart
WAREGEM

een illegale schroothandelaar in
Aalter kwam het gerecht bij Danny S. (54) en zijn echtgenote Virginie C. (33) uit Wielsbeke terecht. Na onderzoek bleek dat ze
jarenlang zonder registratie bij
afvalstoffenmaatschappij Ovam
of andere vereiste documenten
schroot inzamelden en verkochten bij een schrootbedrijf in Tielt.
Toen het hen te heet onder de
voeten werd, schakelden ze kennissen in om het ingezamelde
schroot te verkopen. Op die ma-

Bron: Het Laatste Nieuws - 11 april 2017
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populairste vakantiejob? Afval
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mensen thuis.

Humor met
Veerle
Malschaert
in d'Iefte

Financiële dobber voor koppel na illegale schroothandel

Ook vijf kennissen van het koppel
werden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de handel. Via
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Naar beneden kijken tijdens
de klim: altijd ‘tricky’.

WIELSBEKE/TIELT

Een koppel uit Wielsbeke is
door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van vier
tot zes maanden voor een illegale schroothandel tussen 2006 en
2011 in Tielt. Bovenop de celstraf
liepen ze ook nog een boete van
3.900 euro en een verbeurdverklaring van de opbrengst van
76.500 euro op.

Voor 207 jon
Dee
studentenjob

KORTRIJK

KUURNE Linda Deleersnijder

De hele week kan je onder de noemer ‘Beestig avontuurlijk’ spelen en
sporten in de provinciedomeinen. Gisteren werd de eerste editie van
de ‘Week van de provinciedomeinen’ afgetrapt in De Gavers met een
namiddag klimmen op de klimmuur.
Later deze week staan er onder meer nog een kajakpolo-initiatie,
hoogtouwenparcours en een parcours in de speleobox op het programma. «In totaal waren 28 deelnemers ingeschreven voor het klimmen», zegt Michelle Janssens van communicatiedienst van de provincie. «Geen overrompeling, dat zouden we ook niet kunnen bolwerken. Met onze activiteiten willen we een ‘nieuw publiek’ aanspreken, en daarin zijn we vandaag alvast geslaagd.» De vijf Vlaamse
provinciebesturen beheren in totaal samen 53 recreatie- en groendomeinen. Zij verwelkomen jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers.
«3 miljoen bezoekers daarvan zijn voor de West-Vlaamse provinciedomeinen»,
gedeputeerde
Guido Decorte. (JME)
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KUURNE Hilde Devos werd gebo-

De voornamelijk jonge deelnemers wanen zich
echte alpinisten op de klimmuur van 8 meter. Deleu

Vrand en Pieter Valcke uit de
Meer informatie over het wie- Doomanstraat. «Vrijdagavond
rond 17.30 uur kwamen onze
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kindjes plots vertellen dat een
van Spes Nostra Kuurne via de
Facebookgroep Spes à Vélo.
De tochtjes op woensdagnaVRIJDAG 24 MAART 2017
middag staan open voor iedereen.

nier belandden ook vijf anderen,
vaak buren uit Wielsbeke die ook
op zoek waren om een centje bij
te verdienen, op het beklaagdenbankje. Zij komen er met werkstraffen van 85 tot 145 uren of
boetes tot 1.500 euro vanaf. Samen moeten ook zij wel nog een
verbeurdverklaring van 28.500
euro ophoesten. Door het illegale
handeltje van het koppel volgden
er ook invorderingen bij de sociale zekerheid, belastingen en ziekenfonds. (LSI)
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Gemeente krijgt schoonmaakbeurt
ANZEGEM Het was opnieuw tijd voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. Wie langs de Grote Leiestraat reed kon drie
bekende koppen spotten: burgemeester Claude Van Marcke (Samenéén), Jeremie Vaneeckhout (Groen) en
Noël Veys (N-VA). Samen hadden ze hun werklaarzen aangetrokken om aan de slag te gaan met grijpers
om de sloten in de straat net te maken. “Gek wat je allemaal kan oprapen op zo’n korte afstand. Zwerfvuil
kan niet en mogen we niet dulden. Het is dan ook een onderwerp dat de partijgrenzen overstijgt. Daarom
willen we hier samen helpen om op te ruimen”, klonk het bij de politici. (Foto AD)
Bron: Krant van West-Vlaanderen - 7 april 2017

KRUISHOUTEM

Verenigingen ruimen zwerfvuil

In Kruishoutem hebben scholen en verenigingen de
krachten gebundeld voor een grote zwerfvuilactie in
de Kruishoutemse straten. Kinderen van de vrije basisschool Nokere en het gemeenschapsonderwijs De Keimolen staken samen de handen uit de mouwen met le-

den van de jachtvereniging Tussen Schelde en Leie, Gezinsbond Kruishoutem, Landelijke Gilde, Natuurpunt
en de Gezinsbond Wannegem-Lede. Als dank voor hun
inzet kreeg elke school en vereniging van de gemeente
een subsidie van 100 euro. Foto Thomas Vandewalle (TVR)
OU

Bron: Het Laatste Nieuws - 8 april 2017

OUDENAARDE

Samen Uit Samen Th
in het zadel

De leden van de Oudenaardse wielertoeristenclub Samen Uit Samen Thuis zitten weer in het zadel. Ze haalden de fiets van stal om het nieuwe seizoen meteen te
starten met een grote klepper.
Met een grote delegatie verschenen ze aan de cyclo-

toer van Nokereontstaan in de sch
Oudenaarde, maa
daarbuiten. Foto R
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De regering wil half mei haar plan af hebben.
Tegen het einde van de paasvakantie heeft het sociaal secretariaat SD Worx het voorbereidende werk
klaar. Daaruit moet blijken of er nog juridische
obstakels zijn. Vanaf dan ligt het debat over een
volwaardig mobiliteitsplan allicht weer open.

Zwerfvuil en sluikstorten
kost u jaarlijks 29 euro
De strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorten
kostte
elke
Vlaming in 2015 29 euro. De
hoeveelheid zwerfvuil is bovendien met 40 procent toegenomen ten opzichte van 2013. Dat
vertelt een studie van het
Nederlandse
studiebureau
KplusV in opdracht van afvalmaatschappij OVAM. De resultaten van de studie zijn een serieuze streep door de rekening
van OVAM. Ze bieden nieuwe
munitie voor de voorstanders
van het invoeren van statiegeld
op blik en plastic ﬂessen, bericht
nieuwssite Apache.
Vlaanderen gooide in 2015
iets meer dan 187 miljoen euro
in de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorten. Daarvan ging 103
miljoen euro naar zwerfvuil, een
stijging van maar liefst 42 miljoen in vergelijking met 2013.
OVAM streeft naar een daling
van 20 procent in de hoeveelheid
zwerfvuil tussen 2014 en 2022.

De totale hoeveelheid zwerfvuil bedroeg 24.441 ton, terwijl
er 23.193 ton sluikstort werd
opgeruimd. De eenmalige
drankverpakkingen maken 40
procent uit van het volume
opgehaald zwerfvuil. Ter vergelijking: in Vlaanderen werd in
2015 in totaal 3 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd.
“Deze nieuwe cijfers tonen
aan dat statiegeld wel degelijk
een oplossing kan zijn”, meent
Rob Buurman van Recycling
Netwerk aan Apache. (DM)

spendeerde Vlaanderen
in 2015 aan de strijd tegen
sluikstorten en zwerfvuil

Paaseierenrel op het dak
van Britse monumentenzorg
Een heuse paasopstand bij The
National Trust. Meerdere leden
van de Britse monumentenzorg
hebben hun lidmaatschap opgezegd. Dat doen ze uit protest
tegen de beslissing om de 'Easter
Egg Trail' voortaan 'Cadbury's
Great British Egg Hunt' te noemen. Cadbury, een bekende
Britse chocoladefabrikant, staat
nu mogelijk een consumentenboycot te wachten.
The National Trust liet het
woord Pasen weg, zodat ook nietchristenen zich geroepen zouden
voelen om deel te nemen aan de
jaarlijkse jacht op paaseieren op
landgoederen en in kastelen. Het kreeg meteen kritiek op het
wegpoetsen van het
christelijke element.

Die kwam niet alleen van de
Church of Engeland maar ook
van de 4,2 miljoen leden.
Premiere Theresa May en andere
politici mengden zich in het
eierendebat en klaagden de commercialisering van de traditie
aan.
Directrice Lady Helen Ghosh
schreef in The Daily Telegraph
dat de term ‘Easter’ opnieuw op
de website staat. Maar het kwaad
is volgens de leden al geschied. Bij
haar aantreden had de oud-topambtenaar, bekend als Lady
Calamity, gezegd dat ze de organisatie ‘politieker’ wil maken. De
leden zeggen liever een
Trust te zien die
gewoon goed op historische gebouwen
past. (VK)
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