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nuttige gegevens woord van de burgemeester

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

Politie  
 -Spiere-Helkijn tel 056 45 77 02 
 -Noodgevallen tel 101

Containerpark tel 056 45 75 47 
IMOG tel 056 71 61 17 
Cafetaria sporthal tel 056 45 79 71 
Kinderkribbe ‘De Vlinder’ tel 056 45 77 57

Werkwinkel 
 -Spiere-Helkijn tel 056 27 01 55 (donderdag voormiddag) 
 -Avelgem tel 056 65 07 70 fax 056 64 79 05

School Spiere tel 056 45 53 53 fax 056 45 67 51 
School Helkijn tel 056 45 62 54 
Bibliotheek Avelgem tel 056 65 30 40 fax 056 65 30 49 
Dokter van wacht tel 056 64 75 20 
AZ Groeninge Kortrijk tel 056 63 63 63 
Ziekenwagen en brandweer tel 100

Antigifcentrum tel 070 245 245 
Gasreuk 24/24 (Eandis) tel 0800 65 0 65 
Storing gas en elektriciteit 24/24 (Eandis) tel 078 35 35 00  
Storing waterleiding 
 -tijdens kantooruren VMW West-Vl. tel 056 23 17 11 
 -buiten kantooruren wachtdienst tel 016 30 13 40

Openingsuren

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)

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 / / / /

Post 9.15u - 12u 9.15u - 12u 14.30u - 18u 9.15u - 12u 9.15u - 12u /

Bibliotheek Avelgem 15u - 19u 15u - 19u 14u - 19u 15u - 19u 15u - 19u 9u - 12u

(Foto WD)

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

Beste inwoners,

We merken stilaan aan de natuur, dat we 
de zomer definitief achter ons hebben 
gelaten. Het wordt al wat vroeger don-
ker, buiten wordt het al net iets frisser en 
op de cover van deze info staat ‘herfst’ 
gedrukt. 

Intussen zijn we allen het dagelijkse leven 
op school of op het werk weer gewend. 
Hopelijk werd het voor iedereen een 
deugddoende en ontspannende vakantie. 

Op zaterdagavond 22 september heeft onze gemeente in basisschool De Polyglot een 
uitgebreide delegatie van 31 personen ontvangen uit zustergemeente Peyrusse-le-Roc. 
Tijdens hun verdere verblijf bezochten ze het hopmuseum te Poperinge, maakten ze 
plezier met diverse volksspelen in Heuvelland, was er een bezoek aan de abdij van  
Maredsous en gingen ze varen in Zeebrugge en wandelen in Blankenberge. Dinsdag  
25 september keerden ze moe maar tevreden terug richting zuid Frankrijk. 

Binnenkort wordt er op ons allen gerekend om onze burgerplichten te gaan vervullen in 
het kader van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Deze gaan door op zondag 
14 oktober 2012.

Op die dag wordt beslist wie er de komende zes jaar uw gemeente en provincie 
zal besturen. Verder in dit infoboekje vindt u bijkomende praktische info rond de 
verkiezingen.

Veel leesplezier met deze info,

Uw burgemeester

Dirk Walraet

Uw burgemeester, 
Dirk Walraet

2 3



sprokkels uit de gemeente sprokkels uit de gemeente

Sluitingsdagen gemeentehuis en sporthal:
donderdag 1 november Allerheiligen
vrijdag 2 november  Allerzielen
donderdag 15 november Dag van de dynastie
vrijdag 16 november brugdag
dinsdag 25 december Kerstdag
woensdag 26 december 2de Kerstdag

BURGERLIJKE STAND

 GEBOORTEN
12.06.2012 VANDENBOGAERDE Olan 
Zoon van Elodie

14.06.2012 LIEBL Noa  
Dochter van Thomas en Waltenier Fabrice

24.06.2012 ROGER Ginger 
Dochter van Gilles en De Deurwaerder Hélène

24.07.2012 SLOTS Zoé 
Dochter van Philip en Demey Tineke

29.07.2012 LEFEBVRE Léna 
Dochter van Cedric en Courtin Elodie

09.08.2012 VAN BOST Marine 
Dochter van Pierre en Mary Gwendoline

21.08.2012 VANBRUAENE Owen 
Zoon van Dempsey en Verbeke Jessica

22.08.2012 GARRE Wolf 
Zoon van Patrick en Soenens Greet

02.09.2012 LIENARD Dayvon 
Zoon van Sébastien en Desremaux Priscilla

 OVERLIJDENS
14.06.2012 DELGRANGE Michèle 
echtgenote van Vanpaemel Achille
15.06.2012 WAMBEKE Gilbert 
ongehuwd
22.08.2012 BEYAERT Michel 
ongehuwd

 HUWELIJKEN
07.07.2012 
WALLEZ Cédric en LEFEBVRE Justine
14.07.2012 
CLAUS Benoit en LIETAER Julie
18.08.2012 
VERGEYNST Dario en WINDELS Natacha

 JUBILEA
16.08.1962  
VANDENBROUCKE René en BOONAERT Rachel

HULDIGING FANNy LECLUySE
Op zaterdag 15 september 2012 werd Fanny 
Lecluyse door het Schepencollege gehuldigd 
voor haar deelname aan de Olympische 
Spelen in Londen op 1 augustus 2012. Fanny 
zwom er de kwalificaties 200 meter school-
slag. Namens de inwoners van Spiere-Helkijn 
die haar steunen en volgen in haar fantas-
tische sportcarrière: PROFICIAT! We maken 
nu al een afspraak op de Olympische Spelen 
in Rio De Janeiro in de zomer van 2016.

(Foto adm)

V e r k i e z i n g s i n f
Op 14 oktober vinden de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden plaats. De stem-
bureaus zijn open van 8 tot 13 uur.

Hoe geldig stemmen?
U kunt geldig stemmen als u op één van de volgende 3 manieren stemt:
1.   één lijststem ( ook "kopstem" genoemd ) als u akkoord bent met de volgorde van de kan-

didaten op de lijst.
2.   één of meerdere naamstemmen op de lijst van éénzelfde partij als u de volgorde van de 

kandidaten op de lijst wil wijzigen
3.   één lijststem in combinatie met één of meerdere naamstemmen voor éénzelfde partij

De volgende stembiljetten zijn ongeldig:
    stembiljetten waarop meer dan een lijststem voor komt of waarop naamstemmen voor 

kandidaten op verschillende lijsten zijn uitgebracht;
    stembiljetten waarop u een stem hebt uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast 

de naam van een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten;
    stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; die binnenin een papier 

of een voorwerp bevatten; of die u herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een tekst 
of een doorhaling op aan te brengen;

Wie kan er een volmacht geven?
    Zij die wegens ziekte of gebrekkigheid, beroepsredenen, toestand van vrijheidsbeneming, 

geloofsovertuiging, studieredenen niet in staat zijn om zich naar het stemlokaal te bege-
ven, kunnen volmacht geven. Dit moet wel gestaafd worden door het nodige attest.

    Zij die om toeristische redenen in het buitenland verblijven kunnen ook volmacht geven. Dit moet 
gestaafd worden door een attest afgegeven door de burgemeester, na voorlegging van de nodige 
bewijsstukken of een verklaring op eer. De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats 
worden ingediend uiterlijk de dag voor die van de verkiezing, namelijk 13 oktober 2012. 

Wie mag er voor mij stemmen?
    Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. Er is dus geen familieverband 

meer vereist. De enige beperking is dat ieder gemachtigde slechts 1 volmacht mag hebben.

Welke documenten zijn er nodig?
    De gemachtigde dient volgende documenten bij zich te hebben om bij volmacht te mogen 

stemmen: zijn eigen identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief, de oproepingsbrief van de 
kiezer in wiens naam hij komt stemmen, het volmachtformulier, het nodige attest.

    Het volmachtformulier is te verkrijgen bij de dienst Bevolking van Spiere-Helkijn.

Meer info? 
dienst bevolking 056 45 55 57 of bevolking@spiere-helkijn.be  -  www.vlaanderenkiest.be
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sprokkels uit de gemeente

“We startten het nieuwe schooljaar opnieuw met 430 leerlingen”, zegt directeur Ludwig 
Van Tendeloo. “276 in het lagere en 154 in het kleuter. We schreven 51 nieuwe leerlingen 
in voor 2012-2013. Dat zijn vooral kleuters die, gespreid over de vijf instapdata van dit 
schooljaar, hun eerste stapjes in onze basisschool zetten.”

De Polyglot neemt vliegende start van het schooljaar

51 nieuwe leerlingen dit schooljaar!

Basisschool De Polyglot bloeit verder. Er zijn niet alleen 
51 nieuwe leerlingen maar ook de speelplaatsen en de 
website werden vernieuwd. Uiteraard blijft de school 
ook pedagogisch verder evolueren.
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sprokkels uit de gemeente sprokkels uit de gemeente

Op 22 september vond Polyglot Airlines plaats.
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Investeringen

“We hebben sterk geïnvesteerd in de verfraaiing van al onze speelplaatsen. Voor de lagere 
school werden naast het bestaande avonturenterrein nieuwe basket- en voetbaldoelen 
geplaatst. Als rustige ruimte werd er een heus houten atrium gebouwd, waar kinderen in 
theatervorm kunnen praten of zitten op verschillende niveaus. Het ‘rovershol’, ons nieuw 
speeltuig met glijbaan, biedt kinderen de mogelijkheid om fantasierijk te spelen.”

“Bij de kleuters werd naast de bestaande speeltuigen, geïnvesteerd in nieuwe speelhuisjes 
en een natuurlijke afbakening van de speelplaats. Fietsen, steps en go-cars maken een 
zonnige dag compleet. Dit alles werd onder andere financieel mogelijk gemaakt door de 
samenwerking met het Schoolcomité.”

sprokkels uit de gemeente sprokkels uit de gemeente

Bs.depolyglot.be

“Sedert eind augustus is de nieuwe 
schoolsite “bs.depolyglot.be” online. Op 
de eerste schooldag werd het nieuwe 
schoollogo geïntroduceerd samen met 
onze unieke QCR-code, waarbij iedereen 
via de smartphone rechtstreeks op onze 
site terecht komt. Alle kinderen kregen 
vorige week stickers van het logo en de 
QCR-code mee naar huis. 

Op het Nieuw Centrum en in Helkijn werden nieuwe naamborden geplaatst en een nieuwe 
professionele bewegwijzering moet alle ouders en bezoekers doeltreffend wegwijs maken op 
het schooldomein.”

Pedagogische vernieuwingen

“Dit schooljaar werken we in de lagere afdeling aan ‘begrijpend lezen’. Via lezen wordt 
de link gelegd naar differentiatie binnen Nederlands. Doorheen de hele lagere afdeling 
wordt dit schooljaar ook een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en verkeer gebruikt. 
En onze zorgstructuur wordt dit schooljaar geëvalueerd en volledig gedigitaliseerd.”

“In de kleuterafdeling werken we verder met ‘de GO!40’, een taalprogramma voor an-
derstaligen en aan ‘WOK’, woordenschat binnen wereldoriëntatie. In de kleuterklas-
jes worden alle bestaande thema’s gescreend, aangepast en eventueel vervangen. Dit 
schooljaar wordt er een nieuw kindvolgsysteem uitgeprobeerd. Met het nieuwe om-
kaderingssysteem ontvingen wij extra-lestijden voor zorg. Daarbij leggen wij vooral de 
nadruk op taalvaardigheid, preventie en remediëren bij al onze leerlingen. Leerlingen 
krijgen hierdoor zoveel als mogelijk onderwijs op maat aangeboden.

Wij blijven orde en tucht belangrijk vinden. En ook dit jaar worden opnieuw enkele 
schoolprojecten georganiseerd.”

Directeur Ludwig Van Tendeloo: “De Polyglot is voortdurend in beweging.” (Foto WDA)

“Alle personeelsleden en het CLB bouwen in onderling overleg samen aan het welbevinden 
van alle kinderen, zowel op socio-emotioneel als op intellectueel vlak. We streven naar het 
verhogen van de competenties en de vaardigheden en gaan voor ‘leerwinst’ van al onze leer-
lingen. Beide vestigingsplaatsen, het Nieuw Centrum en Helkijn, zijn op elkaar afgestemd en 
het familiaal karakter van onze basisschool blijft belangrijk.”

Samenwerking

“Er wordt nauw samengewerkt met het gemeentebestuur en onze lokalen en infrastructuur 
staan onder voorwaarden ter beschikking voor lokale sport- en socio-culturele verenigingen. 
Gedurende het schooljaar zorgen wij voor naschoolse opvang, tijdens de paasvakantie en de 
maanden juli en augustus organiseert het gemeentebestuur haar speelpleinwerking in De 
Polyglot. Naschools worden er in een samenwerkingsverband verschillende cursussen muziek 
georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor andere kinderen uit de gemeente en volwasse-
nen. Naast notenleer/muziekbeleving is er mogelijkheid voor individuele lessen zang, piano, 
viool en cello. Zo zie je maar dat het schoolteam de hedendaagse onderwijsontwikkelingen op 
de voet volgt en voortdurend op zoek gaat naar innoverende en eigentijdse onderwijsmetho-
dieken. De Polyglot is met andere woorden, voortdurend in beweging!”

Het nieuwe logo
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sport

SPORTEN in SPIERE-HELKIJN in SPORTHAL MICHELSBERG
BADMINTON
CLUB: maandag 20-22 u: 
Badmintonclub Spiere-Helkijn 
Ben je alleen of met twee…  
en wens je badminton te spelen 
dan kan je elke maandag onder 
begeleiding van een ervaren 
speler twee uren badminton 
spelen, uw techniek verbeteren 
en inoefenen.
Info: Yves Bouvier - 056 45 67 72

BODySCULPT  
LES: dinsdag 20-21 u
Spierversterkende oefeningen op 
muziek.
10-beurtenkaart = 35 euro

FATBURNING  
LES: dinsdag 19-20 u
Of je nu een paar kilootje minder 
wilt, graag wilt werken aan je 
conditie of gewoon een lekkere 
workout wilt hebben, kom dan 
naar de Fatburning.
10-beurtenkaart = 35 euro

JUDO
LES: zaterdag 10-11 u en 11-12 u 
Elke zaterdag is er judo-initiatie 
voor beginners, zowel voor 
kinderen als voor volwassenen. 
20 lessen = kinderen 40 euro; 
jongeren en volwassenen 60 euro 

SENIOREN
LES: maandag 17-18 u: 
Seniorobics voor vijftigplussers
Op sporten staat al lang geen 
leeftijd meer. Rustige aangepaste 
oefeningen op muziek.
20-beurtenkaart = 25 euro
CLUB: wandelen en fietsen: 
SeniorSport
Elke tweede dinsdag van de 
maand maken de senioren een 
wandeling van ca. 7 km en elke 
vierde dinsdag een fietstocht van 
ca. 25 km. Lidgeld: 7 euro/jaar   
Info: Alphonsine Matton  
056 45 61 33 

TAFELTENNIS  
CLUB: dinsdag 19-21 u en 
woensdag 20-21 u: Maxvrienden
Ben je alleen of met twee…  
en wens je recreatief tafeltennis 
te spelen, kom dan gerust eens  
langs en maak kennis met de club. 

Info: Thierry Uylebroeck  
0477 30 04 43

TENNIS
LES: zaterdag 9-12 u en  
zondag 9-12 u
Schrijf snel in want het aantal is 
immers beperkt. 
20 lessen: kinderen 80 euro; 
jongeren 100 euro;  
volwassenen 120 euro
CLUB: TC Michelsberg: 
leden kunnen het hele jaar door 
onbeperkt gebruik maken van 
twee buitenterreinen. 
Lidgeld: 60 euro/jaar 
(40 euro/jaar voor -18 jarigen)
Info: tcmichelberg@hotmail.com 

VOETBAL
CLUB: FC HELKIJN in 1ste provinciale  
www.bloggen.be/footballclubhelkijn
Info: Willy Glorieux 056 45 52 41
CLUB: JEUGDVOETBAL
www.bloggen.be/jeugdfchelkijn
duiveltjes - preminiemen - 
miniemen - scholieren - knapen
Info: Conny Seynaeve    
0479 39 13 25  jeugdvoetbal.
helkijn@skynet.be

VOLLEy
CLUB: dinsdag 20-21.30 u:  
Club Sportivol
Recreatief volleybal voor dames. 
Vanaf 16 jaar.
Info: Bernice Van Iseghem   
0476 90 87 92
CLUB: woensdag 20-21.30 u: 
Club GRV Gemengd Recreatief 
Voor mannen en vrouwen.  
Vanaf 16 jaar
Info: Pierrot Catry - 056 45 77 68

ZAALVOETBAL
CLUB: donderdag en vrijdag 18-22 u
De Michelsbergvrienden 
organiseren jaarlijks een groot 
tornooi voor zaalvoetbal. Elke 
donderdag en vrijdag nemen een 
aantal ploegen het tegen elkaar op.
Info: Eric Vandevelde - 056 45 62 71

ZUMBA
LES: woensdag 19-20 u  
(Zumba light) en 20-21 u en vanaf 
oktober op donderdag 20-21 u
De aanstekelijke salsa, merengue, 
flamenco maken van elke les 
weer een feestje. Je wordt er 
niet alleen vrolijk van, je werkt 
ondertussen ook nog de nodige 
kilootjes weg. 
10-beurtenkaart = 35 euro

ZUMBA FOR KIDS en 
ZUMBA FOR JUNIORS
LES: woensdag 16-19 u 
1 uur workouts en leuke 
danspasjes speciaal ontwikkeld 
voor kinderen. Dé manier om 
hen op een leuke manier te laten 
sporten.
10-beurtenkaart = 20 euro (4-15j)  
 

Zumba For Kids (Foto adm)

Kalender FC Helkijn 1° provinciale

De match begint telkens om 15 uur tenzij anders aangegeven

Zon 30 sep    F.C. Gullegem -  FC Helkijn
Zon 7 okt    FC Helkijn - K. Zwevegem Sp.
Zat 13 okt    K. SV Rumbeke - FC Helkijn (19u)
Zon 21 okt    FC Helkijn - K. SV De Ruiter
Zon 28 okt    S.V.V. Damme - FC Helkijn
Zon 4 nov    FC Helkijn - K. VC Wingene
Zon 11 nov    K. VV Oostduinkerke - FC Helkijn
Zon 18 nov    K. Sassp. Boezinge - FC Helkijn
Zon 25 nov    FC Helkijn - K. SV Diksmuide
Zon 2 dec    K.S.C. Wielsbeke - FC Helkijn (14u30)
Zon 9 dec    FC Helkijn - K.S.K. Oostnieuwkerke
Zon 16 dec    CL Roeselare - FC Helkijn
Zon 6 jan    K. SV De Ruiter - FC Helkijn (14u30)
Zon 13 jan    FC Helkijn - K. FC Varsenare
Zat 19 jan    K. E. Wervik - FC Helkijn (18u)
Zon 27 jan    FC Helkijn - VG Oostende
Zon 3 feb    FC Helkijn - S.V.V. Damme 
Zon 10 feb    FC Helkijn - F.C. Gullegem 
Zon 17 feb    K. Zwevegem Sp. - FC Helkijn
Zon 24 feb    FC Helkijn - K. SV Rumbeke
Zon 10 mrt    FC Helkijn - K.S.C. Wielsbeke
Zon 17 mrt    K. VC Wingene - FC Helkijn
Zon 24 mrt    FC Helkijn - K. Sassp. Boezinge
Zat 6 apr    K. SV Diksmuide - FC Helkijn (19u30)
Zat 13 apr    K.S.K. Oostnieuwkerke - FC Helkijn (18u30)
Zon 21 apr    FC Helkijn - K. VV Oostduinkerke

 NIEUW
je kan met een 
10-beurtenkaart (35 euro) 
Zumba, Zumba light, 
fatburning en bodysculpt 
volgen. Je kan ook een 
abonnement  
(100 euro) aankopen, 
geldig van 1 september 
tot 31 augustus 2012. 

Alle mutualiteiten 
betalen een deel van 
uw inschrijvingsgeld 
van uw sportclub of 
sportactiviteit terug. 
Vraag zeker bij uw 
mutualiteit een formulier 
voor terugbetaling, vul 
het zelf reeds zo veel 
mogelijk in en breng 
het naar de sportdienst. 
U kan de formulieren 
ook downloaden en per 
mail naar de sportdienst 
zenden dan vullen wij het 
graag in voor u en zenden 
we het naar u terug.

Meer info: SPORTDIENST
Spiere-Helkijn  -  056 27 01 50
anne.demeester@spiere-helkijn.be

sport
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Speelpleinwerking
De grote vakantie is voorbij en daarmee kwam ook  
een einde aan de speelpleinwerking. Een ploeg van  
18 monitoren hebben zich dit jaar ingezet om er een 
fijne speelpleinzomer van te maken. Dagelijks waren 
ongeveer 30 kinderen aanwezig op het speelplein.  
In totaal kwamen 140 kinderen langs. Ook dit jaar 

werden een aantal speciale activiteiten georganiseerd. Zo kwam het circus langs, gingen de 
kinderen picknicken, mochten ze een tochtje met paard en koets maken... . Verder hebben de 
kinderen het grote ganzenbord gespeeld, waterspelletjes gedaan, geknutseld en zoveel meer.

jeugdocmw-nieuws

Openluchtcinema
Als afsluiter van de zomer organiseerde de jeugddienst een openlucht-
cinema. Jammer genoeg waren de weergoden Spiere-Helkijn niet gunstig 
gezind en werd de sporthal voor deze keer omgebouwd tot cinema. 

Eerst werd er gestart met de film RIO, een animatiefilm voor 
kinderen over de vogel Blu die allerlei avonturen meemaakt.  
De kinderen waren alvast heel enthousiast over de film. 

Later op de avond werd Bienvenue chez les Ch’tis afgespeeld.  
Dit is een komedie over de vooroordelen die er zijn over de Noord-Franse 
grensstreek. Meerdere malen klonk er luid gelach in de zaal. De film werd duidelijk 
gesmaakt door de toeschouwers.

Oproep monitoren
De zomervakantie zit er nog maar op, maar toch wil de jeugddienst al een 
oproep lanceren om monitor te worden op het speelplein.

Ben je 15 jaar, organiseer je graag, ga je graag om met kinderen, dan kan je je inschrijven 
als monitor voor de speelpleinwerking. Monitoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 
Monitoren die het eerste jaar meewerken ontvangen een dagvergoeding van 25 euro. Vanaf 
het tweede j aar ontvangen monitoren een vergoeding van 29 euro. Inschrijven als monitor 
voor de speelpleinzomer 2013 kan tot 15 januari 2013. Inschrijven kan bij de jeugddienst. De 
jeugddienst is open elke werkdag van 8.30 tot 12 u. Je kan ook altijd een afspraak te maken. 

Naast monitoren zijn zij ook op zoek naar hoofdmonitoren voor volgende zomer. De 
hoofdmonitoren moeten minstens 20 jaar zijn en ervaring hebben in het jeugdwerk (dit door 
studies, relevante ervaring door jeugdbeweging, ...). Ze leiden de speelpleinwerking in goede 
banen en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een attest als animator is een 
groot pluspunt. Hoofdmonitoren vallen onder het statuut van studentenarbeid. Mogelijke 
hoofdmonitoren kunnen hun kandidatuur opsturen naar de jeugddienst, t.a.v. Marilou 
Vandeburie, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn. Solliciteren kan ook tot 15 januari 2013.

Op donderdag 30 augustus vond naar jaarlijkse gewoonte de seniorenuitstap van het 
OCMW plaats. Ditmaal ging het richting Nederland met een groep van net geen honderd 
personen. Ze bezochten de slakkenkwekerij ‘Den wijngaard’ waar ze uitleg kregen over 
de slakjes zelf en het kweken ervan. Iedereen kreeg vijf escargots op een bord om te 
proeven. Na de proeverij was er een middagmaal ter plaatse: geen escargots, maar wel een 
tomatensoep als voorgerecht en varkensgebraad als hoofdgerecht. Na het dessert en de 
koffie ging het  richting Sluis. Iedereen kon er vrij wandelen, een terrasje doen of 
winkelen. De hevige regenbuien vertelden dat het tijd was 
om naar huis te gaan. Maar vooraleer iedereen terug naar 
huis te brengen was er nog een boterham en een drankje 
voorzien in de kantine in Helkijn. 

Seniorenuitstap

Groepsaankoop groene energie
De provincie West-Vlaanderen heeft vorige winter met veel succes zijn eerste groepsaankoop ge-
organiseerd. Dit zowel voor particulieren als professionelen. Maar liefst 44 553 gezinnen schreven 
zich vrijblijvend in voor de groepsaankoop. Dit is bijna 9 % van alle West-Vlaamse gezinnen. Essent 
bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene elektriciteit/gas, maar liefst 33,49 % onder 
de huidige marktprijs. Lampiris bleek het beste bod te hebben voor groene elektriciteit: 15,18 % 
onder de huidige marktprijs. Maar liefst 26 080 gezinnen gingen effectief in op het aanbod van de 
winnende energieleverancier. In navolging van dit grote succes wordt er opnieuw een groepsaan-
koop elektriciteit en gas voorzien. Vanaf 5 november 2012 tot 3 februari 2013 kan u zich inschrij-
ven via www.samengaanwegroener.be of kan u meer informatie verkrijgen op het OCMW. 

Studietoelagen 2012-2013
Het nieuwe schooljaar is terug begonnen! Tijd om ook eens na te gaan of 

u recht hebt op een studietoelage. Gezinnen kunnen een aanvraag indienen 
vanaf het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs. Hiervoor wordt 

rekening gehouden met de gezinssituatie en het gezinsinkomen. 

Uw aanvraag kan schriftelijk, online via www.studietoelagen.be 
of via het OCMW. Wij helpen u graag met het invullen van  

de aanvraag. 
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wist u dat?

Wist u dat?

    Het nieuwe ontmoetingscentrum op het Nieuw Centrum een naam kreeg? 
Het schepencollege koos uit verschillende voorstellen de naam SpieHel. 
De naam verwijst naar Spiere en Helkijn, naar de Helstraat en naar de spiegels 
die er gebruikt zullen worden tijdens de zumbalessen. Tegelijk is het een leuke 
verwijzing naar ons dialect waar spiegel uitgesproken wordt als “spiehel”.

    er wekelijks 170 mensen lessen zumba, fatburning of bodysculpt volgen? Op 
dinsdag komen er 20 vrouwen naar de fatburning en nog eens 20 naar de 
bodysculpt. Op woensdagmiddag komen er 10 kleuters, twee keer 20 kinderen 
en 12 jongeren naar de Zumba en op woensdagavond 20 naar de Zumba light 
en nog eens 50 naar de avondzumba. De lessen Zumba van donderdagavond 
liggen voorlopig stil tot de nieuwe zaal in gebruik kan worden genomen.

    Luc Duquène van La Ferme Fleurie (Oudenaardseweg 64) op 3 september 
Belgisch kampioen werd in de hondensport in de hoogste categorie Ring 
(waak en verdediging) met zijn Mechelse herder Diego?

    thuisverpleegster Brigitte Moerman gedurende 35 jaar zieke en oudere 
inwoners van Spiere-Helkijn verzorgde en dat zij sedert begin september met 
pensioen is? Het gemeentebestuur dankt haar voor haar jarenlange inzet.

    er op zaterdag 15 september 8 oude 
gerestaureerde boten aan de aanlegsteiger  
aan het Spierekanaal lagen?  
170 mensen konden gratis een kort 
boottochtje maken met één van de boten. 
De dag werd afgesloten met een optreden 
van de jazzgroep The Scaldish New Orleans 
Jazz Messengers.

(Foto adm)

    de openluchtcinema, eind augustus, een succes was maar niet in openlucht 
doorging maar in de sporthal omdat het buiten miezerde en veel te fris was? 
Wij duimen dat de laatste vrijdagavond van augustus 2013 een warme droge 
avond zal zijn want dan is er opnieuw openluchtcinema in Spiere-Helkijn. 

    het op zondag 11 november opnieuw Wandel-Mee-Dag is? Vertrek aan 
sporthal Michelsberg voor een wandeling van 6, 10 of 16 kilometer. 

    er 193 kinderen naar de sportkampen kwamen deze zomer?

    het tijdens het fietsfeest van 24 juni water goot en dat er toch 150 dappere fietsers 
de regen trotseerden? Volgend jaar, eind juni, staat er opnieuw een fietsfeest op 
het programma. We hebben alvast de zon vastgelegd om op die dag te schijnen in 
Spiere-Helkijn.

kalender

WANDEL-MEE-DAG 

Een prachtige familiale wandeling doorheen de velden en langs 
het jaagpad van de Schelde.

Keuze uit 2 afstanden: 8 en 16 km
Vanaf 15.30u is er muzikale ambiance in sporthal MICHELSBERG
 
 Start: sporthal Michelsberg tussen 12 en 14u
 Inschrijving: 2 euro (-12 j = 1 euro). 
 Inbegrepen: wegbeschrijving, verzekering, brevet, 
 onderweg een frisse appel, een drankje en een koek

Dienst Toerisme Spiere-Helkijn 
056 27 01 50 
www.spiere-helkijn.be

ZONDAG  11 november 2012 - SPIERE-HELKIJN 

Kalender Spiere-Helkijn

Oktober
 08.10.2012 Groenophaling 
 13.10.2012 Maaiactie en aanplant Oude zwemkom (De Maretak)
 14.10.2012 Verkiezingen: gemeente en provincie
 20-21.10.2012 Kermis Helkijn
 23.10.2012 Etentje seniorsport

November
 11.11.2012 Wandel-Mee-Dag
 12.11.2012 Boedinzameling
 30.11.2012 Sinterklaasfeest Jeugdvoetbal

December
 21.12.2012 Kerstconcert Helkijn
 22.12.2012 Eindejaarshappening HoReCa
 27.12.2012 Kerstfeestje senioren OCMW
 29-30.12.2012 Indoor voetbaltornooi jeugdvoetbal
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interviewinterview

De binnenkoer imponeert meteen. “Dit is een uitbreiding van het huis”, 
zegt Marlene. “Hier kan ik ongestoord dromen”, geeft ze toe.

Landelijke en wilde tuin
“Op drie wilgen na ben ik gestart met een lege tuin”, start Marlene haar 
verhaal. “Van bij het begin in 1995 was het de bedoeling om een lan-
delijke en wilde tuin te creëren. Ik stelde een vijfjarenplan op en hield 
me daaraan. Ik verslond boeken over planten, sprak met kenners en ging 
proefondervindelijk aan de slag. Ik kocht van dezelfde soort planten een 
lot en begon zo met de opbouw van de tuin. Dat vroeg even tijd ook al 

omdat planten geld kosten. Ondertussen kochten we achter-
aan nog een stuk grond bij van de baron van Spiere en in 2006 
verkochten de buren hun aangrenzende grond. Zo kon ik nog 
een tuin bij maken. En zijn we helemaal afgescheiden van de 
straat. In totaal is dat nu goed voor 7000 m². 

Tuinkamers
“Daar kwam een vijver, ginds een bosje en dichtbij meer bloe-
men. De eerste tuin, dichtbij het huis, ademt een huiselijke sfeer 
uit. Er staan ook een rits potjes die ik zelf heb gebakken en een 
kippenhok dat mijn man beschilderd heeft. Er is een vijver, een 
wandeltuin met zitjes, een onthaastingshoekje, een bosje waar 
hout verwerkt wordt, een riviertje en zelfs een dierenkerkhofje. 
Alle onderdelen van de tuin kregen ook een naam. Dat is vooral 
praktisch om uit te leggen waar je zit of werkt.”

Recupereren
“Voor de opbouw van de tuin recupereer ik allerlei soorten 
materiaal. Zo wordt de overloop van de vijver gevormd door 
een slootje bedekt met lege oesterschelpen dat naar de beek 
achter onze tuin loopt. Betonnetten en ijzer werden gebruikt 
om een met planten overdekte galerij te maken. Het gazon-
maaisel werpen we tussen de struiken om licht en lucht te 
ontnemen aan het onkruid. Met het snoeisel van de bomen 
maakten we afscheidingen. Niets gaat hier trouwens buiten 
de tuin, alles wordt hier gerecycleerd of gecomposteerd. 

Passie
“Natuurlijk vraagt het onderhoud van de tuin veel werk. 
Maar gelukkig is mijn man zelfstandig – hij heeft een eigen 
informaticabedrijfje – en kan ik van thuis uit de boekhou-
ding doen. Vorig jaar heb ik tot in november in de tuin ge-
werkt. Eind maart begin ik weer. En er zijn maar twee dagen 
per week dat ik niet in de tuin werk. Ja, het is meer dan een 
hobby. Het is een passie! Ik kan uren met vriendinnen zit-
ten kletsen over… de tuin. En ik heb er ook een fantastische 
levensles uitgetrokken: de natuur is altijd de sterkste. En via 
een tuin toont ze dat op een zachtaardige manier aan.”

Familie Vander Motte creëert de hemel op aarde

Een tuin om in te wonen, te genieten en te werken
Toen Felix en Marlene Vander Motte in 1992 vanuit Brabant in 
Spiere-Helkijn neerstreken hebben ze eerst de oude boerderij 
die dateert van 1856 op punt gezet. Vanaf 1995 namen ze de 
tuin onder handen. Of beter mevrouw nam de tuin onder han-
den. Begin september van dit jaar mocht iedereen een kijkje 
nemen in dit stukje paradijs. Wij waren er uiteraard ook bij.
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in de kijker

De Maretak trok naar de kust
Na de daguitstappen richting ‘het zwin’  en natuurreservaat ‘de blankaart’ in Woumen de 
afgelopen jaren, stond op 16 september opnieuw de kust op het najaarsprogramma van de 
Maretak. 
In de voormiddag werd een bezoek met gids gebracht aan ‘de Doornpanne’  
in Oostduinkerke. Dit 240 hectare groot duinmassief fungeert als waterwingebied en 
natuurreservaat. De doornpanne herbergt bovendien ‘De Hoge Blekker’, die met zijn  
33 meter de hoogste duintop van de kust is. 
Na de middag hadden de kinderen, onder een zalig septemberzonnetje, afspraak aan zee 
voor een zandkastelenwedstrijd. Voor het volwassen publiek stond een bezoek aan het 
volledig vernieuwde visserijmuseum geprogrammeerd. 
De dag werd, alvorens met de bus huiswaarts te rijden, uiteraard afgesloten op een terras 
op de dijk met verse garnalen.

Dit jaar nog op het programma van de Maretak:

   Zaterdag 13 oktober (voormiddag 8 uur): maaiactie aan de oude zwemkom (i.s.m. 
beheersploeg natuurpunt) Alle helpende handen zijn welkom zodat dit stukje nieuw 
aangeplant natuurgebied zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen.

   Zondag 18 november 2012 in de Scheldemeersen Kouterlos Helkijn: gemeentelijke 
boomplantdag

Voor het programma van volgend jaar (themawandeling, daguitstap, activiteiten zoals 
nestkastjes bouwen, dropping, ...) zijn alle nieuwe ideeën steeds van harte welkom.

Contactadres: joris.blontrock@telenet.be of 0477 88 10 03

“De eerste week van maart ben ik gestart met de graafwerken 
waarbij ik wel wat hulp heb gekregen. Daarna deed ik het allemaal 
alleen maar kan gelukkig rekenen op de plannen en raad van ar-
chitect Kristof Callewaert”, zegt Jan. “Tot 1995 heb ik in de bouw 
gewerkt, bij een timmerman. Maar eigenlijk moesten we alles 
kunnen. Vandaar dat ik het, op de aansluitingen na, allemaal zelf 
kan”, verduidelijkt Jan die in 1982 samen met zijn vrouw Darline 
Desmet La Diligence overnam.

Houtskeletbouw
“Het is de eerste keer dat ik werk met houtskeletbouw”, zegt Jan. 
“Dat gaat vlot maar de isolatie van 25 centimeter dik moet natuur-
lijk nog worden geplaatst. Maar je hoort me niet klagen. Ik had 
gedacht dat de kap er in oktober zou opstaan maar begin septem-
ber was die al dicht. Ik kan nu rustig verder werken want er zit niet 
echt tijdsdruk op dit project. Tegen eind 2013 zal het volledig af-
gewerkt zijn. We gaan het huis verwarmen met een warmtepomp  
en zorgen ook voor een goede ventilatie. Op het dak komen oude 

tegelpannen en voor de gezelligheid plaats ik ook nog een cassette of open haard. Koud zullen 
we dus zeker niet hebben en de energiebesparing zal enorm zijn. Het hout dat ik gebruik om 
de muren te maken, is gerecupereerd uit andere woningen. Het hout voor het dak is allemaal 
nieuw. Aan de buitenkant tegen de gevel komt een stenen muur van een meter hoog en de 
rest van de gevel wordt beslagen met eiken planken. Beneden komen onder andere de living, 
de keuken en een grote garage en boven twee slaapkamers, een badkamer en een dressing.”

John Deere
En zo gaat Jan elke weekdag werken aanzijn nieuwbouwwoning. Met de radio goed hard. 
“Gelukkig heb ik ook nog mijn oude John Deere tractor”, zegt hij. “Dat is de grote lastdrager. 
Zonder hem zou het nooit lukken.” Maar hij ziet het nog altijd perfect zitten. “Natuurlijk. Maar 
ik was er toch liever elf jaar vroeger mee begonnen. Ik ben er vierenvijftig nu Het was echter 
lang zoeken naar de geschikte grond. Die vond ik vorig jaar en dan ging alles plots wel snel.”

in de kijker

Natuurlijk kent iedereen Jan Verriest en Darline Desmet, de uitba-
ters van La Diligence in de Doornikseweg in Helkijn. Maar overdag is 
Jan niet meer te zien in het café. Wel honderd meter verderop in de 
straat waar hij helemaal alleen een lage energiewoning bouwt.

Jan Verriest (La Diligence) bouwt helemaal alleen  
een lage energiewoning

“Ik was er toch liever elf jaar vroeger mee begonnen”

18 1918



de grabbelton
De grabbelton is een rubriek waar officiële instanties op zoek gaan naar me-
dewerking van burgers of dienstverlening aanbieden. Ook inwoners van Spie-
re-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.

DAG VAN DE KRINGLOOPWINKEL  -  op zaterdag 20 oktober 2012

Het is weer zover: de jaarlijkse opendeurdag van alle kringwinkels in Vlaanderen!  
Op 20 oktober zorgen de kringloopwinkels in Zuid-West-Vlaanderen weer voor de nodige 
animo: je wordt ontvangen met een drankje en ondergedompeld in verschillende werelden…

  Kringloopwinkel Avelgem: Kringloop in space
  Kringloopwinkel Zwevegem: Black & white
  www.dekringloopwinkel.be
  www.facebook.com/dekringloopwinkel
  info en gratis afhaaldienst: bel 056 23 29 40 - fax 056 23 29 47

  WAT KAN
Tijdstip van buitenplaatsen: 
De avond voor de ophaaldag (het ophalen vangt om vijf uur aan). 
Wijze van buitenplaatsen en aard van het groenafval:
  Enkel met een natuurlijk touw gebundeld snoeihout.
  De bundels wegen maximaal 18 kg en zijn niet langer dan 1,5 m.
  Zacht groenafval (zoals snoeisel, bladeren, twijgen, ...) worden in 
een composteerbare zak aangeboden.

Waar te plaatsen: 
  Het groenafval wordt op de stoep en nabij de openbare weg, 
op een voor de weggebruikers veilige manier, geplaatst.

Maximale hoeveelheden: 
   Snoeihout in bundels van maximaal 2 m³.
  Groenafval in composteerbare zakken is onbeperkt.

  Wat kan NIET:
  Wortels van bomen 
en struiken.
  Steenbrokken en 
puin.
  Aarde en zand. 
(ook niet aan of samen 
met groenafval)
  Groenafval niet 
aangeboden in 
composteerbare 
zakken of niet 
samengebonden in 
bundels.

Gratis ophalen groenafval op maandag 8 oktober vanaf 5 uur
OPGELET VOORAF AANMELDEN: Enkel inwoners die zich vooraf inschrijven bij IMOG en dit 
uiterlijk op 4 oktober, worden bediend. Inschrijven kan op het telefoonnummer 056 45 65 85 
of per email op info@imog.be. Een volgende ophaling is voorzien op maandag 12 maart 2013. 

Welkom in De Kringloopwinkel:

AVELGEM, Doorniksesteenweg 185
ZWEVEGEM, Avelgemstraat 188
MENEN, Wervikstraat 331

open van dinsdag tot zaterdag  
van 9u30 tot 12u20 en van 13u tot 17u30  
(zaterdag tot 17u)

KORTRIJK, Gentsesteenweg 176
BEVEREN-LEIE, Kortrijkseweg 346
WEVELGEM Menenstraat 308
(specialisatie kledij)

open van maandag tot zaterdag  
van 9u30 tot 17u30
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