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plaatsen. De tuin van de pastorie, waar we geregeld recepties
hielden, moet daarvoor helaas
verdwijnen.» De afbraakwerken zijn reeds gestart. «De werken zelf zullen vermoedelijk
tot maart 2022 duren», vertelt
Sarah. Ondertussen vinden

om ze dit najaar helemaal te
kunnen vernieuwen», stipt Sarah aan. «Voorlopig bevindt de
pediatrie zich op een gedeelde
derde verdieping met de dienst
geriatrie. Op termijn willen we
op die etage extra patiëntenkamers voorzien.» (VDI)
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De leiders van Chiro Bavikhove kijken hard uit naar hun zomerkamp dat weer in Laakdal plaastvindt. (foto LLV)
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reinen op zaterdag een avondspel
“Dit zorgt ervoor dat ons kamp
het kamp gesplitst worden.” Voor
De Smyter. Op dat weekend wavoor alle afdelingen georganibehoorlijk ‘normaal’ zal kunnen
het zover is organiseert Chiro Baren er meer dan 110 leden en 31
seerd en op zondag de hele dag
verlopen. Wij verlangen vooral
vikhove nog het jaarlijkse feest
leiders. Nu gaan ze met 95 leden
werking gegeven. Zo probeerden
naar de kampvuuravond dit jaar,
Summer on the Rocks op 2 juli.
en 31 leiders op zomerkamp naar
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Gratis zandzakjes op recyclageparken

_________

“Al die tijd
hebben we het
groepsgevoel
heel hard
moeten
missen”
_________

verschillen, kinderrechten,
afval en duurzaamheid. De
leeftijdsgroep +12 krijgt relaties, seksualiteit, gendergelijkheid, pestpreventie,
groepsvorming, democratie
en ethisch kopen. Voor de
leidingsgroepen en/of oudste
leden is er materiaal rond
grensoverschrijdend gedrag,
communicatie met ouders,
vrijwilligers en competenties.
De pakketten kunnen gratis
ontleend worden en dit niet
enkel door de jeugdverenigingen. Ook de sport- of
culturele verenigingen en
zelfs onderwijzers kunnen
een pakket komen ophalen.
(PVH)

Jazz in de
binnentuin
HARELBEKE Op 1 juli kan je
kijken en luisteren naar het
jazzensemble Small World:
The Belgian Edition in de
binnentuin van Academie
Harelbeke Anders. Dit JazzLabconcert past in het kader
van de JazzontSPOORing die
in oktober plaats heeft. Het
concert vangt aan om 20
uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden op webshop
Harelbeke. (PVH)

Recyclageparken verstrekken gratis zandzakjes

V.l.n.r. Koen Delie, Jan Leenkecht, Francis Benoit, Kristof Moeyaert en Rik Soens
met de bewuste zandzakjes. (foto LOO)

HARELBEKE Hulpverleningszone
Fluvia stelt aan particulieren en
verenigingen uit haar werkingsgebied gratis zandzakjes ter beschikking op de recyclageparken.
De inwoners kunnen ze zelf afhalen.
Bij aangekondigde heftige storm
en noodweer is voorkomen beter
dan genezen. Daarom stelt hulpverleningszone Fluvia aan particulieren en verenigingen uit haar
werkingsgebied - behalve in de
gemeente Ledegem - gratis zandzakjes ter beschikking op de recyclageparken van Imog: Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke
en Zwevegem, Menen Wevelgem

en Lendelede. Vorig jaar was er
heel wat noodweer. “Denk maar
aan storm Ciara in februari en het
zware
zomeronweer
enkele
maanden later. Het is daarom belangrijk om onze inwoners hiertegen te wapenen”, licht voorzitter
van Fluvia, burgemeester Francis
Benoit, dit initiatief toe. Zo kwam
er de unieke samenwerking tussen brandweerzone Fluvia en afvalintercommunales Imog, Mirom en IVIO die in haar werkingsgebied actief zijn.
“Door zandzakjes aan te bieden
op de recyclageparken, creëren
we een groots en geografisch
goed verspreid platform waarbij
onze inwoners snel geholpen
kunnen worden”, duidt de voor-

zitter van Imog, schepen Rik
Soens. De zandzakjes zijn op te
halen tijdens de openingsuren op
de recyclageparken. “Maar het is
niet de bedoeling dat mensen beginnen hamsteren, want we willen heel wat inwoners uit de nood
helpen. Het is alvast niet de bedoeling om zandzakjes in te slaan
voor metselwerk, het vullen van
de zandbak of voor massaal gebruik door een professionele gebruiker”, beklemtoont waarnemend zonecommandant Jan
Leenknecht. Je bezoek aan het recyclagepark wordt geregistreerd
via het Diftar-weegsysteem met
behulp van je identiteitskaart. De
zandzakjes zijn beschikbaar vanaf
eind juni. (PVH)

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 25 juni 2021

Anzegem wordt
propere gemeente
ANZEGEM De algemene netheidsscore van de gemeente Anzegem bedraagt
95,2. Dat is een sterke stijging na de daling van de voorbije twee jaar en de
hoogste score voor Anzegem sinds het
begin van de metingen. Schepen
Christophe Vandererven: “Hiermee
scoren we een pak hoger dan het
Vlaamse gemiddelde (83, cijfer van
2019). We scoren dan wel hoog, toch
willen we blijven inzetten op het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort, onder andere door sensibilisering en het
plaatsen van de Imog-sluikstortcameBron : Gouden Blad - 16 juni 2021

CARTOON

ra’s. Daarnaast werken we verder aan
ons vuilnisbakkenbeleid. Vandaag
staan er 194 vuilnisbakjes, wat veel is
voor een landelijke gemeente. We monitoren ieder vuilbakje om na te gaan
of er niet te veel huishoudelijk afval in
wordt achtergelaten. Als dit wel het geval is, dan nemen we het vuilnisbakje
een tijdje weg en plaatsen we een bordje met meer info. Als blijkt dat na terugplaatsing van het vuilnisbakje men er
huishoudelijk afval blijft in dumpen,
dan wordt het vuilnisbakje definitief
weggenomen.” (JADE)

Group Vlaemynck
zet Thiers verder

Bron : Het Nieuwsblad - 28 juni 2021

WAREGEM Met kantoren in Waregem en Kortrijk,
en een uitstekende reputatie als makelaar én ontwikkelaar, is Thiers een vastgoedbegrip in ZuidWest-Vlaanderen. Zaakvoerder en oprichter Lieven
Thiers is op zijn 77ste aan een nieuwe, meer rustige
uitdaging toe. Zoon Frederiek, aan het hoofd van
een succesvol syndickantoor (FTImmo) en recent
verkozen tot penningmeester van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars heeft de handen vol,
dus slaan Thiers en Group Vlaemynck de handen in

Bron : Het Laatste Nieuws - 24 juni 2021

Bron : Het Laatste Nieuws - 23 juni 2021

Bron : Kanaal Z - 22 juni 2021

Bron : Gazet van Antwerpen - 23 juni 2021

Bron : Het Nieuwsblad - 17 juli 2021

zegt schepen voor Jeugd Michaël
Vandemeulebroecke (Open Zulte).
«Buiten spelen en sport is belangrijk, ook in deze rare tijden. We hopen dat de kinderen tijdens de zomervakantie onze speelplekken
blijven ontdekken. Dertig deelnemers aan de buitenspeelzoektocht
krijgen een speelpakket.» (ASD)

EEKLO
Aparte gft-ophaling
doet restafvalcijfer
drastisch dalen
De aparte inzameling van het gft-afval heeft na twee maanden al een
duidelijk effect op de afvalcijfers in
Eeklo. Sinds april moet het afval van
groenten, fruit en uit de tuin in een
aparte groene box.
In 2020 produceerde Eeklo zo’n 185
kilogram afval per inwoner. Dat is 44
kilogram te veel volgens de vooropgestelde Vlaamse doelstellingen.
Maar de uitbreiding van het aandeel
plastic dat in de blauwe zak (PMD+)
mag en de ophaling van gft doen het
restafvalcijfer drastisch dalen.
«In de eerste twee maanden wordt in
Eeklo dankzij de gft-ophaling een
daling van restafval gemeten van
net geen 5 kilogram per inwoner»,
klinkt het in een mededeling. «Momenteel heeft een derde van de gezinnen een gft-container. De bestellingen zijn nauwelijks bij te houden
en sommige gezinnen kopen zelfs de
twee formaten, goed voor meer dan
4.200 verkochte gft-bakken. Wie interesse heeft in zo’n gft-container
kan een kijkje nemen op www.eeklo.be/gft.» (ASD)
Bron : Het Laatste Nieuws - 12 juni 2021

Bussen, trainen en leren
Senne speelt bij de U15 van KAA Gent.
Elke dag pendelt hij van Antwerpen
naar Gent en terug, net zoals een heel
aantal van de zowat 50 KAA Gent-ers die
in project STORM zitten (het merendeel
jongens, maar ook heel wat meisjes).
Zijn dag begint om 6.20 uur. «Ik sta op,
neem een douche en eet iets, en dan
ter
vergelijking
neem
ik de trein:naar Gent-Sint-Pieters.

quality time met mama Anke (40), papa
Guy (39), broers Finn (8) en Mathis (9)
en zus Loeka (13). «Op mijn vorige
school moest ik meer achteraf trainen,
dan had ik ‘s avonds minder tijd voor familie.»
Op en af met de bus, voorziene maaltijden en vooral: een lessenrooster dat
hen laat trainen én geen enkele les missen, het ‘ontzorgt’ de ouders van de leerlingen in project STORM en vooral: de

stomen. «Het i
KAA Gent, bel
ook hun scho
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gesteld. En om
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Eeklo : Restafvalcijfer Eeklo 2020: 185 kg, doelstelling 2022 : 141 kg
Restafval tweewekelijks € 1,5 / zak 60L (zomer wekelijk) en GFT tweewekelijk € 1,5 /
bak 120L

DEINZE

EEKLO

Leerlingen Sint-Vincentius

Feestelijke
fietstocht
langs
Daling
restafval na
2 maand : 5 kg
/inwoner
windmolenpark N49

De lokalen van KADE Beeldende

Kunsten
Imog : Restafvalcijfer Imog 2020: 157,1 kg : doelstelling 2022
: 147werden
kg gisteren inge-

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert dit weekend
een belevingsweekend aan het windlandschap langs de
N49. «Oorspronkelijk zou dit unieke windlandschap in
2020 gevierd worden met een feestelijke inhuldiging,
maar de coronapandemie stak daar een stokje voor»,
zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA). «Gelukkig is uitstel geen afstel en daarom organiseren we nu een belevingsweekend aan de Huysmanshoeve in Eeklo. Het
Streekcentrum is het start- en eindpunt van een fietsroute van 13 kilometer die je langs enkele van de mooiste plekjes
van het windlandschap brengt. De uitbaters
N I E U W S ? Contacteer Jan Steenhoudt - 0471 06 48 09 - jan.steenhoudt@hotmail.com
van de
windturbines
zorgen voor leuke buitenactiviteiVRIJDAG
16 JULI
2021
ten en animatie bij hun windturbines, telkens van 13 tot
18 uur. Zo kan je bij Ecopower-Volterraje naam of tekening op de burgerturbine zetten. Elicio verwelkomt je
graag met een gratis ijsje. Bij ENGIE kan je je fiets pimpen. Luminus laat kinderen aan de slag gaan met kleurpotloden en papier en beloont de creatiefste tekeningen
met een mooie prijs.»
Wie de fietsroute dit weekend aflegt, kan onderweg ook
deelnemen aan een quiz, waarvoor de juiste antwoorden te vinden zijn op infoborden bij de stands van de
verschillende uitbaters. De strafste deelnemers maken
kans op een bezoek op maat aan een windturbine,
champagnepakket of een exclusief Lego-bouwpakket.

SPIERE-HELKIJN

palmd door de tweedejaars Kunst
& Creatie van Leiepoort campus
Sint-Vincentius. De leerlingen lieten zich inspireren door hun favoriete kunstenaars en dit leverde
kleurrijke taferelen op.

In het voorjaar van 2020 koos de
Vlaamse overheid een aantal projecten die gedurende drie jaar werden ondersteund als ‘kunstkuurproject’. Eén van de gekozen inzendingen was het project tussen de
vernieuwde eerste graad van het
creatieonderwijs uit Leiepoort
campus Sint-Vincentius en de
kunstacademie van Deinze.
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Crevits investeert 15 miljoen
euro om textiel en elektronica
langer te gebruiken
(ASD)

GE **
SPIERE-HELKIJN Vlaams
minister van Economie
en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) voorziet in
15 miljoen euro om textiel en elektronica langer
in omloop te houden en
te hergebruiken. Dat
meldt de minister bekend tijdens een bedrijfsbezoek aan de textielKMO European Spinning
Group in het WestVlaamse Spiere-Helkijn.
Het project moet bedrijven en consumenten beter te informeren en circulaire innovatie in de
maakindustrie te stimuleren.
DOOR JAN STEENHOUDT
In het kader van de circulaire
maakindustrie wil Vlaanderen het
duurzaam gebruik van textiel en
elektronica stimuleren. Daarmee
wil Vlaanderen de omslag maken
naar een circulaire economie
waarbij producten en grondstoffen beter hergebruikt, hersteld of
gerecycleerd worden. Net om die
reden lanceert Vlaams minister
van Economie en Innovatie Hilde
Crevits (CD&V) het plan 'circulai-
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Minister Hilde Crevits legde dinsdag een bedrijfsbezoek af aan textiel-KMO European Spinning Group. (belga)

_________
“Er verdwijnt
nog te veel
textiel in de
verbrandingsoven”
MINISTER HILDE CREVITS

_________

re maakindustrie'. In dat plan

voorziet de minister onder meer
15 miljoen euro om textiel en
elektronische toestellen langer te
gebruiken. "Te veel textiel verdwijnt immers nog in de verbrandingsoven en te weinig elektronische toestellen worden gerecycleerd", zegt minister Crevits.

MINDER VERSPILLING
Met de 15 miljoen euro kunnen
ondernemingen steun aanvragen
om in productieprocessen te innoveren, zodat de productie van
goederen aan de hand van nieuwe of digitale technologieën veel
meer circulair kan verlopen.

Daarbij zullen bedrijven aangespoord worden om beter samen
te werken om grondstoffen beter
te hergebruiken en dus ook minder te verspillen.
"Een circulaire maakindustrie is
niet enkel goed voor het milieu,
maar ook voor de economie want
circulaire innovatie zorgt voor
duurzame groei en werkgelegenheid. Zo groeide de werkgelegenheid de voorbije 10 jaar bijna 3
keer sneller dan de hele Vlaamse
economie. Verwacht wordt dat er
tegen 2030 tot 30.000 jobs kunnen
bijkomen in de circulaire industrie", besluit Crevits.
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WE ZOEKEN MEDEWERKERS

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 16 juli 2021

Reporter Spiere-Helkijn of Avelgem

Klopt je hart sneller van nieuws uit SPIERE-HELKIJN OF AVELG
Schrijf je vlot een tekst en hou je van fotografie?
Schrikt avond- en weekendwerk je niet af?

Dan ben jij onze man of vrouw!

