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nuttige gegevens

Telefoonnummers
		
Gemeentehuis
Sportdienst
Sporthal
OCMW

gelieve rekening te houden met de openingsuren
tel 056 45 55 57
fax 056 45 69 30
tel 056 27 01 50
fax 056 45 69 30
tel 0477 51 94 25
tel 056 45 59 59
fax 056 45 69 30

Politie
-Spiere-Helkijn
-Noodgevallen

tel 056 45 77 02
tel 101

Containerpark
IMOG
Cafetaria sporthal
Kinderkribbe ‘De Vlinder’

tel 056 45 75 47
tel 056 71 61 17
tel 056 45 79 71
tel 056 45 77 57

Werkwinkel
-Spiere-Helkijn
-Avelgem

tel 056 27 01 55 (donderdag voormiddag)
tel 056 65 07 70
fax 056 64 79 05

School Spiere
School Helkijn
Bibliotheek Avelgem
Dokter van wacht
AZ Groeninge Kortrijk
Ziekenwagen en brandweer

tel 056 45 53 53
tel 056 45 62 54
tel 056 65 30 40
tel 056 64 75 20
tel 056 63 63 63
tel 100

Antigifcentrum
Gasreuk 24/24 (Eandis)
Storing gas en elektriciteit 24/24 (Eandis)
Storing waterleiding
-tijdens kantooruren VMW West-Vl.
-buiten kantooruren wachtdienst

tel 070 245 245
tel 0800 65 0 65
tel 078 35 35 00

fax 056 45 67 51
fax 056 65 30 49

tel 056 23 17 11
tel 016 30 13 40

het gemeentehuis is ook open
op zaterdag van 9 tot 12 uur

Openingsuren
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Gemeentehuis

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u
16u - 18u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

9u - 12u

OCMW

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

/

Politie

9u - 12u

9u - 12u

14u - 17u

9u - 12u

9u - 12u

9u - 11u

Containerpark

/

/

13u - 16.45u

/

15u - 17.45u

9u - 11.45u

Werkwinkel VDAB

/

/

/

9u - 11.30u

/

/

Dienstenbedrijf
PWA

/

14u - 16u

/

/

/

/

9.15u - 12u

9.15u - 12u

14.30u - 18u

9.15u - 12u

9.15u - 12u

/

15u - 19u

15u - 19u

14u - 19u

15u - 19u

15u - 19u

9u - 12u

Post
Bibliotheek Avelgem
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woord van de burgemeester

Beste inwoners,
De jongste tijd is er in de pers weer heel wat
te doen geweest over een nieuwe fusieronde
voor gemeentebesturen. De laatste opgelegde
fusiebeweging dateert ondertussen van 1976.
De argumenten pro fusie draaien altijd rond
begrippen als ‘efficiëntiewinsten’ en ‘financiële
draagkracht’.
Maar de vraag of de burger daar altijd beter van
wordt, komt minder aan bod. Volgens een voorstel van Voka, zouden in de regio maar liefst 7
(Foto WD)
gemeenten moeten opgaan in een groter geheel, met name Spiere-Helkijn, Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Lendelede, Kuurne en Wervik. Samen met de meeste collega-burgemeesters
van die gemeenten ben ik van oordeel dat een bestuur dichter bij de burger de klantentevredenheid alleen maar kan bevorderen.
Hier in Spiere-Helkijn zijn we trouwens al jaren gewoon om een beleid te voeren met beperkte middelen. Het komt er soms op aan om zoveel mogelijk subsidiekanalen aan te spreken of
om de ruggengraat van de gemeente te versterken met een eigen industrieterrein. Onlangs
bleek uit een enquête in de krant dat Spiere-Helkijn het in de provincie West-Vlaanderen met
het minste gemeentepersoneel doet per 1.000 inwoners. Klein zijn en efficiënt werken, kunnen dus wel heus samengaan.
Groot nieuws was de overgang van onze voetbalclub FC Helkijn van tweede naar eerste provinciale afdeling! Een dikke proficiat aan alle spelers en het bestuur voor de grote inzet en het
uitzonderlijke resultaat.
Meteen hierbij ook een oproep aan de jeugd om zich in te schrijven voor het nieuwe voetbalseizoen zodat in de toekomst ook een goede opvolging verzekerd blijft!
Tot slot wens ik onze zwemster Fanny Lecluyse in naam van alle inwoners het allerbeste toe
op de Olympische Spelen in Londen. Fanny, we duimen!

Uw burgemeester,
Dirk Walraet

Colofon
Concept, samenstelling en teksten: Apriotief bvba | Revinzestraat 87, 8820 Torhout | www.apriotief.be | 0476 49 22 72
Opmaak: Fien Van Haute | Revinzestraat 22, 8820 Torhout | www.fienvanhaute.be | 0473 94 88 53
Druk: Dhondt - Ye Print - Label Products| Vichtseweg 176 a, 8790 Waregem| www.yeprint.com | 056 77 22 40
(foto cover: wdp, bdp, sph)
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sprokkels uit de gemeente

FC Helkijn voor het eerst in zijn bestaan naar eerste provinciale!

“ Rustig blijven, hard werken en vertrouwen hebben”
Natuurlijk was het feest na de gewonnen wedstrijd tegen
Varsenare. Voor het eerst in zijn geschiedenis promoveert
FC Helkijn naar eerste provinciale. Na een feest komt
meestal een kater. Voorzitter Roger Deldaele wil dat kost
wat kost vermijden.
“Ik ben ervan overtuigd dat eerste provinciale niet te hoog
gegrepen is voor FC Helkijn”, opent voorzitter Roger Deldaele het gesprek. “We hebben een spelersgroep die het
aankan en we gaan die nog versterken met een aanvaller
en een verdediger. Het spreekt voor zich dat de promotie
extra werk met zich mee brengt. Bovendien zijn de ver
plaatsingen verder. Niettegenstaande een aantal derby’s
wegvallen, verwacht ik niet dat we minder toeschouwers
zullen lokken. In eerste spelen immers een aantal ploegen
met een grote en trouwe aanhang.”

(Foto BDP)

In vier jaar tijd
“Hat parcours dat FC Helkijn aflegde mag er zijn. In vier jaar tijd stegen we van vierde naar
eerste provinciale. We speelden kampioen in vierde D, stegen het jaar erna via de eindronde
naar tweede en winnen na twee jaar tweede opnieuw de eindronde waardoor we volgend
seizoen in eerste spelen. En dat voor een gemeente met goed 2000 inwoners. We hebben
trouwens ook 120 jeugdspelers met een apart jeugdbestuur. Eigen spelers zijn niet actief bij
het eerste elftal maar er schuiven nu toch twee spelers van de bijzondere reserven door naar
de A–kern.”
(Foto WDP)
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(Foto BDP)
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Financieel en structureel
“Van de gemeente krijgen we een bijkomende subsidie omwille van de promotie naar eerste provinciale.
Dat en de steun van onze sponsors maken het financieel haalbaar in eerste. Ook onze accommodatie is in
orde. Structureel is er wel wat werk aan de winkel. We
hebben behoefte aan nieuwe mensen in het bestuur,
niet om te vergaderen maar om te werken. Als nieuw
komer in de reeks hebben we uiteraard maar een ambitie: het behoud verzekeren.”

“Grijp uw kans”
Trainer Lionel Ladon miste zijn trainersdebuut niet. Na
een spelersloopbaan bij Moeskroen, Cercle Brugge,
Denderleeuw, Deinze, Doornik, Harelbeke, Zwevegem
en Helkijn werd hij uiteindelijk trainer bij Helkijn. “Het
moest een rustig seizoen worden. Volgend seizoen
zouden we dan wel op de top drie mikken. Het liep
wel even anders. En zo staan we in eerste provinciale
met gretige, leergierige en jonge spelers. Die gaan
ongetwijfeld een aanpassingsperiode nodig hebben.
Maar onze tegenstanders in tweede zeiden dat we
een echt goed voetballend geheel waren. Dat moet
er dus in eerste nog beter uitkomen. We zullen een
beetje op de euforie van de promotie moeten teren en
hopen op een goede start. Die zal bepalend zijn voor
het vertrouwen. Iedereen krijgt nu de kans in eerste te
spelen. Die kans moet je grijpen, motiveer ik hen!”

(Foto WDP)

BDP)

Op 30 juni werd de ploeg officieel gehuldigd door de
gemeente en vond er een kroegentocht plaats.

(Foto WDP)

(Foto BDP)
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De veronderstelde winnaars wonnen de Quiz
De cultuurraad heeft voor de vierde maal een
quiz georganiseerd in sporthal Michelsberg. Er
schreven zich 29 ploegen in. Elke ploeg telde
vier personen van wie minstens twee leden in
Spiere-Helkijn woonden of werkten. De ploegen hadden dit jaar heel creatieve namen. Of
wat denkt u van ‘de goede geburen’, de ‘foskeuquizzers’, ‘de tjolders’, ‘de peizerkes’, ‘chapeau’ of ‘nu da je ‘t zegt’? De ploeg met de
naam ‘de veronderstelde winnaars’ won uiteindelijk de quiz met één punt voorsprong op
‘Lan Castillo’, de ploeg van Jurgen Ruysschaert.

Judith Delaere, voorzitster van de cultuurraad, samen met ‘De Veronderstelde
Winnaars’ en met gemeentesecretaris Wout Lefebvre en Eddy Schelstraete.
Proficiat! (foto SPH)

De quizmaster dit jaar was Luc Dufourmont. Hij heeft het geheel op een grappige en toch ernstige
manier aan elkaar gepraat. Komiek Dirk Van Vooren sloot de avond op een heel bijzondere manier
af. Zoals altijd verliep de organisatie vlekkeloos. Een pluim voor de cultuurraad! En ook al waren de
vragen soms ‘niet te doen’, de aanwezige ploegen willen volgend jaar weer van de partij zijn.

Sportieve senioren Spiere-Helkijn naar Wingene
Op donderdag 10 mei vertrok een bus vol sportieve senioren naar Wingene naar de West-Vlaamse
seniorsportdag. Het was slecht weer maar er werd toch stevig gewandeld, gefietst, gefitnest én
gedanst.
De sportieve senioren van SeniorSport maken elke tweede dinsdag van de maand een wandeltocht
(ca. 8 km) en elke vierde dinsdag van de maand een fietstocht (ca. 25 km). Interesse? Kom gewoon
langs en wandel of fiets eens mee, ze vertrekken telkens om 14 uur aan sporthal Michelsberg. Of
wilt u liever eens een uurtje seniorbics volgen? Dat kan elke maandag om 17 uur in de sporthal.
(Foto SPH)
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Het zesde leerjaar naar Peyrusse-le-Roc
Van 5 tot 12 mei 2012 trokken we weer met het voltallige zesde leerjaar van De Polyglot en
negen begeleiders naar ons broederdorp Peyrusse-le-Roc in de Aveyron.
We werden er weer met open armen ontvangen door Jacky, de vereniging ‘Culture et patrimoine’, het zangkoor, het gemeentebestuur en een vertegenwoordiger van het departement.
We deden heel wat bezoeken in de Lot en de Aveyron: het kasteel van Belcastel, het bedevaarts
oord Conques, Rocamadour, Figeac met z’n prachtig museum over het antieke Egypte, de grotten van Foissac en noem maar op. We hebben dus heel wat mooie herinneringen die nu vastliggen in onze foto’s, reisverslagen en videobeelden. Kortom: het is een onvergetelijk souvenir
voor onze zesdejaars die over een paar weken afzwaaien in “De Polyglot”.
Op zaterdag 22 september organiseert de basisschool “De Polyglot” een geanimeerde wande
ling met barbecue waarvan de opbrengst bestemd is om de meerdaagse schoolreizen te helpen
financieren. Zo kunnen we in 2013 met het zesde leerjaar opnieuw naar Peyrusse-le-Roc.
Deze activiteit valt trouwens samen met het bezoek van een uitgebreide delegatie Pétruciens
(ongeveer 30 man sterk) aan onze gemeente.

Hartelijke ontvangst voor het college in Peyrusse
Op maandag 11 juni 2012 werd het voltallig college van burgemeester en schepenen van SpiereHelkijn bijzonder hartelijk ontvangen in zustergemeente Peyrusse-le-Roc in Zuid-Frankrijk.
Daarna heeft het gezelschap een geleid bezoek gedaan aan de grotten van Foissac. Ten slotte
bracht het college een bezoek aan het Village Uxellodunum (Capdenac le Haut), dat geklasseerd
is als mooiste dorp van Frankrijk. Peyrusse is net als Spiere-Helkijn een heel kleine gemeente
(290 inwoners) waardoor beide besturen veel van elkaar kunnen leren. Sinds 1992 zijn er intense contacten met het gemeentebestuur en met basisschool de Polyglot. De burgemeester
van Peyrusse beloofde nog om in september 2012 naar Spiere-Helkijn af te zakken met een
autocar gevuld met geïnteresseerde mensen uit Peyrusse en omgeving.
De leerlingen voor de torens van de ruïnes van het middeleeuwse kasteel van Peyrusse-le-Roc. (Foto MDB)
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Gemeentediensten gesloten op:
woensdag
woensdag

11.07.2012
15.08.2012

Feest v.d. Vlaamse Gemeenschap
O.L.V. Hemelvaartdag

Sporthal Michelsberg
U kunt de sporthal reserveren om samen met uw familie, vrienden of club te sporten. De uitrusting in de sporthal is voorzien voor volleybal, basketbal, handbal, hockey, minivoetbal, zaalvoetbal,
tennis, badminton en tafeltennis. Het buitenveld kan enkel gereserveerd worden voor tennis. Daar
kan de liefhebber tennissen tot zonsondergang. Voor alle reservaties kan u contact opnemen met
Marnick Detollenaere (gsm: 0477/51.94.25)
woensdag

11.07.2012

Feest v.d. Vlaamse Gemeenschap

donderdag

01.11.2012

Allerheiligen

zondag

11.11.2012

Wapenstilstand

maandag

24.12.2012

Kerstavond

dinsdag

25.12.2012

Kerstdag

maandag

31.12.2012

Oudejaar

JUBILEA
05.05.1962
Degeldere Jean en Decraene Christianne
13.06.1952
Verdonck Roger en Duquenois Jeannine

HUWELIJKEN
28.04.2012
De Wulf Dieter en De Roose Stéfanie

GEBOORTEN
08.03.2012 Debonnet Ewann
Zoon van Nicolas en Terras Delphine

BURGERLIJKE STAND

OVERLIJDENS
11.03.2012 Maes Henri
Weduwnaar van Dewaele Mariette
22.04.2012 Snoeck Dionisia
Weduwe van Debal Albert
09.05.2012 Houttequiet Alma
Weduwe van Bossuyt Julien
30.05.2012 Buyssens Agnes
Weduwe van Vercouter André

Seniorenreis
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het OCMW een seniorenreis. Dit jaar trekken we met
zijn allen richting Nederland. We verklappen het programma nog niet helemaal, maar we
kunnen wel al vertellen dat er ons een heerlijke proeverij te wachten staat. Zeker de moeite
waard!
De seniorenreis vindt plaats op donderdag 30 augustus 2012. Begin augustus verspreiden
we een brief met alle informatie en extra details. Onderaan de brief hangt een inschrij
vingsstrookje, waarmee iedereen zich vlot kan inschrijven.
Wij kijken er naar uit, u hopelijk ook!
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Speelpleinwerking zomer 2012
De speelpleinwerking start dit jaar op dinsdag 3 juli 2012 en loopt tot en met donderdag 23 augustus 2012.
Enkel op woensdag 15 augustus is er geen speelpeinwerking. Het speelplein start ’s morgens vanaf 8 uur
en eindigt om 17.30 uur. De werking vindt opnieuw plaats in basisschool ‘De Polyglot’, Oudenaardseweg 75, 8587 Spiere-Helkijn.
De speelpeinwerking is toegankelijk voor alle kinderen tussen
4 jaar en 12 jaar.
De prijs bedraagt € 7,50 voor een volledige dag en € 5,60 voor
een halve dag. Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betalen
een lager tarief, meerbepaald € 5,00 voor een volledige dag en
€ 3,75 voor een halve dag.

(Foto SH)

’s Middags hebben de kinderen de mogelijkheid om een warme
maaltijd te eten. De prijs voor een warme maaltijd bedraagt
€ 2,55. Indien de kinderen een warme maaltijd wensen moet dit
’s morgens voor 9 uur doorgegeven worden.
Tijdens het speelplein worden weer enkele speciale activiteiten
georganiseerd. Op dinsdag 17 juli is er een circusdag, op dinsdag
24 juli een wielerdag en op donderdag 23 augustus een barbecue.
Je kan inschrijven voor de speelpleinwerking via het inschrij
vingsformulier op de website of door het inschrijvingsformulier
af te geven op de jeugddienst.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Marilou Vandeburie,
udenaardsweg 71, 8587 Spiere-Helkijn, tel 056 45 59 59;
email jeugd@spiere-helkijn.be.

(Foto SH)

Charter voor samenwerking rond het Spierekanaal
Het charter voor de samenwerking rond het Spierekanaal is een
gezamenlijk initiatief van de gemeenten Spiere-Helkijn, Estaimpuis en Leers. Centraal staat de grensoverschrijdende ontwikke
ling van het Spierekanaal en het Canal de Roubaix en omgeving.
In het kader van het Interreg-project O!Canal+ werkten de drie
gemeenten samen activiteiten uit rond de grensoverschrijdende
waterkwaliteit, maar ook culturele activiteiten. De bedoeling
was de band tussen de kanaaldorpen en hun bewoners nauwer
aan te halen. Het kanaal is immers het verbindend landschappelijk element.
Er staan nog tal van uitdagingen op de agenda die samen moe
ten worden aangepakt. We denken aan het behoud van de waterkwaliteit en bevaarbaarheid, het beheer van de bermen en de
oevers, het medegebruik door diverse partijen en het tegengaan
van oneigenlijk gebruik.
Op 11 april 2012 engageerden de gemeenten Spiere-Helkijn,
Estaimpuis en Leers zich om samen te blijven werken aan de
duurzame ontwikkeling van het kanaal op ecologisch, cultureel,
toeristisch vlak. Zij zeggen toe hiervoor de nodige middelen te
generen op de diverse hogere beleidsniveaus en zeker bij de
Europese structuurfondsen.
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(Foto WDP)

wist u dat?

Wist u dat?
FC Helkijn promoveerde naar eerste provinciale? Ja, dat wist u al,
maar we zeggen het graag nog een keer.
dat heel Spiere-Helkijn zal duimen op 29 juli en 1 augustus als Fanny Lecluyse zal zwemmen op de Olympische Spelen in London? En dat als ze een medaille wint de sportraad een
bus zal inleggen om haar af te halen op Zaventem?
dat er 10 moni’s voor een fijne speelpleinwerking zorgen en 12 sport- en creamonitoren
meer dan 180 kinderen verwelkomen op de sportkampen?
er een kiosk met computer komt aan de ingang van de sporthal waar u alle toeristische
informatie kunt opvragen?
niet-Belgische inwoners ook mogen stemmen op 14 oktober als ze zich voor 1 augustus
laten inschrijven op de kiezerslijst?
er in september mosselboten naar het Spierekanaal komen?
er een groep uit Peyrusse-Le-Roc op bezoek komt in september?
de gemeentewerkmannen een heus ‘fietsenkunstwerk’ gemaakt hebben als reclame voor
de fietsdag?
u uw kinderen nog kan inschrijven in basisschool De Polyglot tot 6 juli en opnieuw vanaf
20 augustus?
er nog steeds elke dinsdag (19-20u) fatburning en elke woensdag (20-21u) Zumba is tot en
met 11 juli en dan opnieuw vanaf 21 augustus? En dat vanaf september deze lessen zullen
doorgaan in de nieuwe zaal?
dat het nachtvoetbaltoernooi van Jeugdvoetbal FC Helkijn op 11 mei een daverend succes
werd en het volleybaltornooi op 9 juni ook?
er opnieuw veel mensen uit Spiere-Helkijn hun belastingsformulier lieten invullen op het
gemeentehuis?
dat de sportieve senioren op 5 juli op uitstap gaan naar Cadzand en daar zullen fietsen en
wandelen en op de terugweg op de bus weer uit volle borst liedjes zullen zingen?
Dat een van de zomerzoektochten van de Krant van West-Vlaanderen vertrekt vanuit het
pompgebouw vanuit Bossuit en dat de fietstocht ook Spiere-Helkijn aandoet? Formulieren kan je krijgen in het pompgebouw. Antwoorden moeten voor 15 september worden
ingediend.
Pascal Carrette, sportfiguur van Spiere-Helkijn 2011, op zondag 17 juni de Ironman in
Regensburg liep in 11u en 17 min? Dit is een half uur minder dan vorig jaar in Nice!
Proficiat Pascal!
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Gemeenteraad stelt rekening vast
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 juni 2012 de gemeenterekening van het jaar 2011 vastgesteld.
Het resultaat van de gewone werking tijdens het dienstjaar eindigt met een overschot van € 231.089.
Rekening houdend met de overschotten van de voorgaande jaren, bedraagt het algemeen resultaat
€ 2.759.643. Het investeringsbudget eindigt op € -2.182.286. Dit negatief resultaat is te verklaren door
diverse betalingen die geprefinancierd werden maar waarvoor nog subsidies of geleend kapitaal moet
binnenkomen.

Infokiosken in het onthaalnetwerk West-Vlaamse Scheldestreek
Op je gemeente zal je nu ook buiten de openingsuren van de infodienst toeristische informatie kunnen
bekomen. Op de infokiosk kan je informatie vinden over de recreatieve mogelijkheden die de streek te
bieden heeft: van bezienswaardigheden tot fiets- en wandelroutes, informatie over onze “ambassadeurs
van de West-Vlaamse Scheldestreek”, logeeradresjes, evenementen en festiviteiten…
Wat bijzonder is aan de infokiosk , is dat ze volledig zelfstandig op zonne-energie werkt. Daarom noemen de ontwerpers hem ‘eco-kiosk’. De realisatie kadert in de uitvoering van het Onthaalplan voor de
West-Vlaamse Scheldestreek, waarbij een netwerk van bemande en onbemande onthaalpunten wordt
uitgewerkt. De infopunten zijn complementair aan het primaire onthaalpunt “Oude Pompgebouw
Bossuit”, dat in juni 2010 een opfrisbeurt kreeg. Hiermee is het Europese project Interreg IV voor de
VVV West-Vlaamse Scheldestreek afgerond.
Je vindt de infokiosken in Deerlijk aan OC d’Iefte, in Spiere-Helkijn aan het nieuw centrum, in Zwevegem
aan Centrum De Brug en in Bossuit nabij het Oude Pompgebouw.
Info : VVV West-Vlaamse Scheldestreek, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit-Avelgem, 056 45 72 82
vvv.scheldestreek@skynet.be , www.westvlaamsescheldestreek.be

Werken in centrum Helkijn
De werken in het centrum van Helkijn, in het kader van de Dorpskernvernieuwing, werden een tijd
geleden afgerond. Omwille van een aantal gebreken en onvolkomenheden, werden deze nog niet overgenomen. Het gemeentebestuur is in gesprek met de ontwerper en de aannemer om deze onvolkomenheden op te lossen waar nodig. Voor de riooldeksels die niet op gelijke hoogte liggen met de rijweg en
die heel wat geluidsoverlast veroorzaken, werken beide partijen momenteel aan een oplossing.

Op zoek naar een naam voor
de nieuwe polyvalente ruimte
De bouwwerken onder de overdekte speelplaats op het Nieuw Centrum vorderen
goed. De nieuwe zaal wordt een polyvalente ontmoetingsruimte voor culturele
evenementen, sportactiviteiten (uitgezonderd balspelen) en sociale activiteiten. Om
de ruimte maximaal te kunnen benutten,
heeft het gemeentebestuur bij de aanvang
van de werken nog beslist om de zaal één
derde groter te maken dan oorspronkelijk
(Foto WDP)
was voorzien. Dit kost uiteraard meer, maar hierdoor zullen de inwoners van de gemeente nog meer
gebruik kunnen maken van de ruimte. Voor de gemeente is het een investering ten voordele van de huidige en de toekomstige generatie van Spiere-Helkijn. Na de zomervakantie wordt de ontmoetingsruimte
in gebruik genomen. Het gemeentebestuur doet trouwens een oproep: Stuur uw suggesties voor een
originele naam voor de polyvalente ruimte door naar het gemeentehuis!
De sociale appartementen op de hoek van het Robecijnplein zijn ook in hun eindfase aanbeland.
Ze zullen volledig afgewerkt zijn in de loop van het najaar.
12

officieel nieuws

CURSUS NEDERLANDS EN ENGELS

Centrum voor volwassenenonderwijs
Nederlands
In het Centrum voor Volwassenenonderwijs kunnen Franstaligen Nederlands le
ren of hun kennis bijwerken vanaf niveau 1 (voor beginners) tot niveau 10 (ge
vorderden). De bedoeling is dat je je in het Nederlands vlot leert uitdrukken en
dat je gemakkelijk een gesprek kan voeren over allerhande actuele gespreks
thema’s. Je kan de lessen zowel overdag als ’s avonds volgen en dit telkens één
keer per week.
Engels
Zowel Nederlandstaligen als Franstaligen kunnen in ons centrum ook terecht
voor cursussen Engels.
Vanaf september starten we met een cursus Engels voor beginners op maandagvoormiddag.
In deze beginnerscursus leer je de basisbeginselen van het Engels (uitspraak, elementaire woordenschat, basisgrammatica). Na een paar maanden kan je je al
mondeling uitdrukken in eenvoudige, levensechte situaties.
Wil je je kennis van het Engels opfrissen of verder uitbreiden en spreek je al een
aardig mondje Engels, dan kan je ook instappen in één van de hogere niveaus:
Engels 7de jaar op donderdagvoormiddag, Engels 8ste jaar op woensdagvoormiddag of Engels 9de jaar op dinsdagvoormiddag.

Het centrum voor Volwassenenonderwijs organiseert deze lessen in
samenwerking met de gemeente en de basisschool ‘De Polyglot’.
Start van de lessen: maandag 3 september.
Plaats: G
 emeentelijke Sporthal Michelsberg, Oudenaardseweg 75,
8587 Spiere-Helkijn.
Inschrijven kan telefonisch gebeuren tot en met 6 juli en vanaf
21 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur (op
vrijdag tot 16.00 uur) op tel 056 65 01 42.
In de sporthal zelf vinden de inschrijvingen plaats op
27, 28 en 29 augustus van 14.00 tot 20.00 uur.
Tijdens de vakantieperiode kan elektronisch ingeschreven worden via onze
website www.uwavondschool.be. Daar zijn trouwens ook alle lessenroos
ters terug te vinden.
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Spiere-Helkijn krijgt er met Pieter Vandenberghe
ook een dierenarts bij

“Operationeel vanaf eind september”
Dierenarts Pieter Vandenberghe (29) is van Rekkem afkomstig,
studeerde in Antwerpen en Gent en had een praktijk in Sint-Denijs.
Hij kocht de voormalige horecazaak Sens Uniek in de Catoirelaan.

Dierenarts Pieter Vandenberghe vormt
samen met Geert Sarrazin uit Avelgem en
Tom Laevens uit Otegem een associatie.
“Mijn twee collega’s zochten een derde
medewerker en toen ben ik drie jaar
geleden vanuit Rekkem naar Sint-Denijs
verhuisd. Het kwam de praktijk zeker ten
goede. Het betreft een gemengde praktijk die zowel rundvee, paarden als kleine
huisdieren omvat. We zijn dus een echte
associatie. We werken immers via een
centraal telefoonnummer, hebben een eigen interne wachtdienst waardoor we 24
op 24, 7 dagen op 7 paraat staan en alle
inkomsten zijn gemeenschappelijk.

Pieter Vandenberghe bij zijn nieuwe locatie voor zijn dierenartspraktijk. (Foto WDA)

In tegenstelling tot andere groepspraktijken opteren we echter niet voor een gemeenschappelijk gebouw. Zo wordt het cliënteel kleine huisdieren telkens bij de desbetreffende die
renarts in de eigen praktijk thuis behandeld, voor rundvee en paarden moeten we ons dan
weer telkens verplaatsen. Het grote voordeel van zo’n groepspraktijk houdt niet alleen in dat
we zo vlot onze afspraken kunnen afwerken maar ook dat we de nodige bijscholing kunnen
volgen. En we houden ook nog wat vrije tijd over.”
Spiere-Helkijn
“Hoe kom ik dan in Spiere-Helkijn terecht? Ik ken uiteraard de streek en wist dat de voormalige Sens Uniek al een tijdje te koop stond. Het is centraal gelegen op een belangrijk kruispunt,
er is parking, ruimte voor een tuin en het gebouw en zijn indeling leent zich goed om er een
dierenartspraktijk te huisvesten. Vanaf eind september, begin oktober wil ik er operationeel
zijn en kleine huisdieren behandelen”, zegt de eerste dierenarts in Spiere-Helkijn.
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officieel nieuws

Omnio-statuut
Wat is Omnio? Omnio is een beschermingsmaatregel die het recht op voorkeurtarief voor
geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. Omnio geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals
raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten …
Voor wie is Omnio bedoeld? Dit statuut wordt toegekend aan gezinnen waarvan het jaar
lijks bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uit
keringen, pensioenen…) van alle gezinsleden van het jaar vóór de aanvraag lager is dan een
bepaald maximumbedrag. Dat maximumbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per ge
zinslid. Voor 2012 bedraagt dit maximumbedrag €15.606,71, vermeerderd met € 2.889,22
per overig gezinslid. Het gezin dat in aanmerking komt omvat alle personen die officieel op
hetzelfde adres wonen op 1 januari van het jaar van de aanvraag van het Omnio-statuut.
Hoe aanvragen? U kunt het Omnio-statuut aanvragen bij de plaatselijke afdeling van uw zie
kenfonds. U ontvangt een verklaring op erewoord, die u zelf en alle leden van uw gezin moe
ten invullen. Bij deze verklaring voegt u de bewijsstukken over uw inkomsten. Dat betekent
het meest recente aanslagbiljet van de belastingen dat u bezit. Hierbij voegt u ook de bewijzen
met betrekking tot de inkomsten van uw gezin in het jaar vóór de aanvraag, zoals loonfiches.
Andere attesten die u moet aanleveren, zijn:
het attest van de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt
het attest van de pensioenen
het attest van de uitkeringen
het kadastraal inkomen
Mocht u deze jaaroverzichten niet kunnen voorleggen, moet u de stukken verzamelen die
betrekking hebben op het maandelijks bedrag van de inkomsten van alle gezinsleden tijdens
de laatste 6 maanden van het jaar vóór de aanvraag. Als u moeilijkheden ondervindt bij het
invullen van de verklaring op erewoord, kunt u zich wenden tot uw ziekenfonds voor hulp.
Zodra alle documenten zijn overgemaakt, wordt uw dossier onderzocht om na te gaan of u
voldoet aan de voorwaarden om van dit nieuwe statuut te genieten.
Wanneer wordt het recht geopend en hoe lang is het geldig? Het recht op het Omniosta
tuut wordt geopend op de eerste dag van het trimester waarin de verklaring op eer wordt
ingediend, en dit tot 31 december van het jaar dat volgt op deze indiening. De datum van
indiening van de erewoordverklaring is die waarop de volledig ingevulde verklaring aan het
ziekenfonds wordt overgemaakt. Ze is volledig wanneer ze vergezeld is van alle gevraagde
bewijsdocumenten die op de erewoordverklaring voorkomen.
Hoe wordt u verwittigd?
Als het onderzoek van uw dossier gunstig blijkt, nodigt uw gewestelijke dienst u uit
om uw SIS-kaart bij te werken.
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Bruno, Beatrice en Benedicte staan voor Francenne B

“Wij leveren alle bouwmaterialen en tegels”
Xavier Francenne richtte het bedrijf op in 1980 maar de
boost kwam er vooral nadat Bruno, Beatrice en Benedicte
Francenne in 1997 het bedrijf overnamen en in 2000 een
nieuwe toonzaal openden in de Ijzeren Bareel.
Je hoeft net te twijfelen wat de specialiteiten zijn van Francenne B., dat
zie je zo als je het bedrijfsterrein oprijdt. 1200 vierkante meter vloeren wandtegels, gevelstenen, dakpannen, natuursteen, betonklinkers en
zand maken ons dat snel duidelijk.
Vier kinderen
Xavier Francenne was oorspronkelijk transporteur maar vestigde zich
veertig jaar geleden als bouwfirma in Spiere-Helkijn. Hij liet in 1997 zijn
bedrijf in bouwmaterialen en vloer- en wandtegels over aan zijn kinderen. Het kreeg meteen de naam Francenne B. Alle namen van de
kinderen begonnen immers met een b: Bruno, Beatrice, Benedicte en
Brigitte. De eerste drie stapten in het bedrijf.
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Specialiteiten
“Hier kan je terecht voor alle bouwmaterialen als zand,
cement, stenen, pannen en toebehoren, allesbehalve
beton en hout”, zegt Benedicte. “Al kan je dan wel pannenlatten krijgen omdat die nodig zijn om een pannendak te maken. In de toonzaal binnen vind je een
rijk gamma aan vloer- en wandtegels. De keramische
tegels komen uit de hele wereld en worden zowel binnen als buiten gebruikt. We verkopen ook natuursteen
maar dan alleen voor buiten. Onze hoofdactiviteit is
de verkoop van bouwmaterialen dat garant staat voor
80% van onze omzet.”
Klanten
“Uiteraard komen de klanten uit de regio. Merkwaardig genoeg zijn dat er weinig uit Vlaanderen maar wel
uit Doornik, Peruwelz, Antoing, Laplaigne en NoordFrankrijk. Onze prijzen zijn blijkbaar goedkoper dan
daar. Globaal gezien zijn onze klanten kleine aanne
mers en particulieren. Ook de gemeente Spiere-Helkijn
is klant bij ons.”
Toekomst
“Wij zijn geen mensen van grote woorden. Elke dag
werken wij aan onze toekomst. Verder doen zoals we
bezig zijn, is de boodschap. Uitbreiden hoeft niet echt
want onze site is groot genoeg om heel rendabel te
kunnen werken.”

(Foto’s WDP)
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kalender

Kalender Spiere-Helkijn
Juli
01/07/2012
02/07/2012
2-6/07/2012
05/07/2012
08/07/2012
9-13/07/2012

Mountainbiketocht Kiwanis
Start Speelpleinwerking
Sport- en creakamp 6-12j
Sportuitstap senioren naar Cadzand
Met de fiets naar de Big Jump (De Maretak)
Sportkamp kleuters 4-6j, sportkamp 12-plussers

Augustus
11/08/2012	Mini Jazzfestival - sporthal Michelsberg
(FC Helkijn)
12/08/2012
Barbecue FC Helkijn
18-19/08/2012 Kermis Helkijn met vuurwerk
19-20/08/2012 Koers Helkijn
20-24/08/2012	Sportkamp kleuters 4-6j
sportkamp 12-plussers
24/08/2012
Koers Spiere
25-26/08/2012 Kermis Spiere
27-31/08/2012 Sport- en creakamp 6-12j
30/08/2012
OCMW-uitstap voor senioren

September
03/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
18/09/2012
21-25/09/2012

18

Bloedinzameling
Grote schoolactiviteit De Polyglot
Daguitstap De Hoge Bleker (De Maretak)
Middagmaal 3x20 Spiere
Bezoek groep uit Peyrusse-Le-Roc

vereniging in de kijker

Gemengd Recreatief Volleybal
Gemengd Recreatief Volleybal of GRV is een vriendenkring van mannen en vrouwen die naast
hun drukke leven, halverwege de week een sportieve pauze inlassen.
Op woensdag van 20 tot 22 uur (en in de hitte van de strijd soms iets langer) worden wij onder
de kundige leiding van onze trainer Pierrot aangespoord om onze sportieve grenzen beetje bij
beetje te verleggen. Plaats van afspraak is de sporthal Michelsberg in Spiere-Helkijn.
Na de sportieve inspanningen, van tijd tot tijd doorspekt met de nodige grappen en grollen
en na wat gemekker over de douches, proberen we de wereldproblemen op te lossen in een
gezellige ‘after-volley’ in de cafetaria.
Jaarlijks staat ook ons volleytornooi op het menu. Dat dit de nodige bijval kent, moge blijken
uit het feit dat dit jaar op 9 juni, twaalf ploegen hebben deelgenomen en dat we zelfs drie
ploegen wegens organisatorische redenen hebben moeten weigeren.
Om het aangename aan het sportieve te koppelen, organiseren wij ook een barbecue na het
tornooi en ook hiervoor hadden wij voldoende gegadigden om de cafetaria bij Christine, gezellig te kunnen vullen.
Wij zijn ook trouwe deelnemers aan de tornooien van collega’s in de regio, met jaarlijks een
vijftal deelnames, en hebben de steevaste ambitie om de fair play trofee mee te brengen naar
Spiere.
Wij vinden het ook fijn om als ploeg deel te nemen aan de sportieve en culturele organisaties
binnen de gemeente, zoals de jaarlijkse quiz, spel zonder grenzen, …
Af en toe doen we ook aan teambuilding op verplaatsing. Dan zoeken we voor een weekend
een gezellige gite in een groene omgeving met klassieke ingrediënten als sportieve fietstocht,
quiz en barbecue.
Heb je enige voeling met volley, ben je meestal de woensdagavond beschikbaar en wil je
sportief bezig zijn? Dan ben je welkom om vrijblijvend één of enkele keren de sfeer te komen
opsnuiven. We zijn ervan overtuigd dat je spoedig de smaak zal te pakken krijgen en woensdagavond een vaste plaats in je agenda en je hart zal vinden…
(Foto’s WDP)
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De grabbelton is een rubriek waar officiële instanties op zoek gaan naar
medewerking van burgers of dienstverlening aanbieden. Ook inwoners van
Spiere-Helkijn kunnen participeren. Bent u zelf op zoek naar iets of iemand?
Stuur dan uw bericht door naar info@spiere-helkijn.be of bel naar 056 27 01 50.

de grabbelton

Meldpunt ‘Geweld, misbruik en kindermishandeling’ via 1712
Misschien heeft u in de maand maart ook de opvallende affiche met opschrift “Slipje kwijt of onschuld kwijt?” gezien? Deze paste in de campagne van de Vlaamse Regering om het nummer 1712
kenbaar te maken bij de bevolking. Via dat nummer kunnen burgers een melding maken van geweld
of kindermishandeling bij het meldpunt ‘Geweld, misbruik en kindermishandeling’. De Vlaamse Regering verenigt met dit initiatief alle meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van vertrouwenscentra kindermishandeling en de CAW’s (centra algemeen welzijnswerk) en zorgt zo voor
duidelijkheid voor de burgers.

Snoei mee tegen kanker!
Wist u dat Vlaanderen en Zuid-Nederland de enige gebieden zijn waar taxushaag aangeplant wordt? En
dat we daardoor de wereldleveranciers zijn voor taxussnoeisel dat nodig is voor chemotherapie? U kan
met andere woorden zelf een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Van 15 juni tot 31 augustus
verzamelen we in het kader van de ‘Vergroot de Hoop’-actie weer jong en zuiver taxussnoeisel op het
containerpark. In de jonge naalden van de Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk element in de
strijd tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert voldoende grondstof voor
de behandeling van 1 kankerpatiënt. Bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50
euro geschonken aan twee goede doelen: het Kinderkankerfonds en het oncologisch centrum van AZ
Groeninge. De enige voorwaarden voor het snoeisel is dat het om jonge (eenjarig) en zuivere scheuten
(zonder gras of ander snoeisel) moet gaan.
Voor meer informatie, surf naar http://www.vergrootdehoop.be/.

Ondernemers met ambitie vragen best attest aan
U bent ondernemer en u wilt uitbreiden of een nieuw perceel aankopen? Als gemeente geven wij graag
de tip mee om een stedenbouwkundig attest aan te vragen voor het beoogde perceel of pand, zodat
u tegen een minimum aan kosten weet wat de bouwmogelijkheden zijn en of er obstakels op uw weg
liggen. In dit attest vindt u informatie over habitat- of vogelrichtlijnen, een rooilijnplan, erfdienstbaarheden, stedenbouwkundige verordeningen, archeologische vooronderzoeken en dergelijke meer. Op
die manier bent u op voorhand geïnformeerd wanneer u uiteindelijk de nodige milieu- of stedenbouw
kundige vergunning aanvraagt. (misschien contactpersoon bij gemeente toevoegen? )

“Slimmer in de zon”: hou je kinderen uit de zon
De kans dat iemand huidkanker (melanoom) ontwikkelt staat in nauw verband met het aantal keren dat
deze persoon als kind “zonnebrand” heeft opgelopen. Kleine kinderen verbranden bovendien het snelst
in de zon en zijn dus het meest kwetsbaar. Daarom is het cruciaal dat (kleine) kinderen en jongeren zich
voldoende beschermen. Met de zomervakantie in het vooruitzicht nemen overheden, in samenwerking
met de Stichting tegen Kanker, het initiatief om posters te verspreiden voor speelpleinen, sportkampen,
zwembaden,… om ouders en begeleiders er aan te herinneren kinderen te beschermen tegen de zon.
Voor meer informatie, surf naar http://www.slimmerindezon.be/.
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