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STAND VAN ZAKEN CORONAVIRUS
www.avelgem.be/coronavirus

Jammer genoeg zagen we de afgelopen weken een heropflakkering van het coronavirus. Daarom is het belangrijker dan ooit
om ons aan de richtlijnen te houden. Zo bescherm je de mensen in jouw omgeving, maar ook jezelf.
Zes gouden regels
Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, vragen we deze
‘zes gouden regels’ te respecteren:
1. Was regelmatig je handen en geef geen hand of kus bij een
begroeting.
2. Doe vooral buitenactiviteiten. Als dat niet kan, verlucht voldoende
de ruimte.
3. Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit een
risicogroep ziet.
4. Hou je aan de afstandsregels. Blijf dus zeker anderhalve meter
van elkaar.
5. Beperk je contacten tot maximaal 5 personen per gezin.
6. Winkel alleen en niet langer dan 30 minuten.
Bijkomend burgemeestersbesluit
Jouw veiligheid staat voor het gemeentebestuur voorop.
Daarom is er sinds zaterdag 25 juli een bijkomend burgemeestersbesluit van kracht.
De belangrijkste beslissingen:
• Het bijhebben van een mondmasker is verplicht binnen de gemeentegrenzen.
• In drukke (winkel)straten is het dragen van een mondmasker verplicht, ook op de fiets:
		
o Zomerplein
		
o Doorniksesteenweg en Oudenaardsesteenweg, tussen Sociaal Huis en brandweerkazerne
		
o Kerkstraat
		
o Sint-Pietersstraat in Outrijve, uitgezonderd het stuk tussen de Doorniksesteenweg en Moerbeekstraat
		
o Omgeving pompgebouw Bossuit, vanaf de Doorniksesteenweg tot aan de Schelde
> Bij het ingaan van deze editie kunnen de coronamaatregelen gewijzigd zijn. Hou www.avelgem.be/coronavirus en de
Facebookpagina van Gemeente Avelgem in de gaten voor een laatste stand van zaken.
Blijf je met vragen achter? Neem contact op met het gratis infonummer 0800 14 689 of raadpleeg de meest gestelde
vragen via www.info-coronavirus.be.

Door de onzekere vooruitzichten in deze coronatijden werd de evenementenkalender niet opgenomen in deze Avelgem
Info. Online kan je die raadplegen via www.avelgem.be/uitagenda. Door corona moesten heel wat organisatoren
noodgedwongen hun activiteiten annuleren of verplaatsen. Check zeker ook bij de organisatie zelf.
Initiatieven die wel aangekondigd zijn in deze Avelgem Info zijn steeds onder voorbehoud van aangepaste maatregelen
ter bestrijding van Covid-19.

2UW GEMEENTE
EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG
Voel je je niet goed in je vel?
Ervaar je veel stress?
Weet je met jezelf geen blijf?
En heb je het gevoel vast te zitten in je leven?
In het sociaal huis kan je terecht voor bijkomende info en kan je op doorverwijzing van je huisarts langskomen bij een
eerstelijnspsycholoog.
De eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die aan de hand van enkele korte sessies psychologische hulp biedt. Is er nadien
nood aan een ander soort begeleiding? Dan zoekt de eerstelijnspsycholoog samen met jou naar geschikte hulp.
Tijdens de gesprekken staat jouw verhaal centraal. Er wordt aandacht besteed aan het verkennen van je klachten, maar ook het
in kaart brengen van je sterktes. Samen met de eerstelijnspsycholoog ga je op zoek naar wat helpend kan zijn in jouw situatie.
Hoe aanvragen?
Je kan bij de psychologe enkel terecht na doorverwijzing van je huisarts. Raadpleeg de lijst van erkende eerstelijnspsychologen
via www.avelgem.be. Eerstelijnspsychologe voor Avelgem is Vickie Cambron (vickiecambron@hotmail.com).
Info:
Sociaal Huis | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be
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FEESTEN 65- EN 75-JARIGEN UITGESTELD
Feest 65-jarigen
Het feest van de 65-jarigen wordt uitgesteld tot volgend jaar. De nieuwe datum
is zondag 17 oktober 2021.
Contact: rosanevanwymelbeke@hotmail.com
Feest 75-jarigen
Ook het feest van de 75-jarigen wordt verplaatst naar volgend jaar. De datum is
nog niet bepaald
Contact:
056 64 58 23 (Van Wijmelbeke Francinne) | 0478 36 07 35 (Wolfvelde Jozef)

ORGAANDONATIE
In België komt bij wet iedereen in aanmerking voor het afstaan van
organen. Je kan zelf uitdrukkelijk instemmen met of verzet
aantekenen tegen orgaandonatie.
Wat is orgaandonatie?
Organen en weefsels die in aanmerking komen voor transplantatie,
kunnen worden weggenomen na overlijden bij elke inwoner van
België. Je kan uitdrukkelijk instemmen met, of verzet aantekenen
tegen de transplantatie van organen en weefsels via het formulier
‘verklaring van wil betreffende het wegnemen van menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden’.
Hoe?
Vanaf 1 juli 2020 kan je jouw verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be of via de huisarts.
Dit is de snelste en makkelijkste manier. Je kan de verklaring ook aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je maakt hiervoor
eerst een afspraak op 056 65 30 30.
Wie kan een verklaring afleggen?
Personen van Belgische of vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
Vreemdelingen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.
Een minderjarige kan zelf geen verzet aantekenen. Een van de ouders of de voogd van de minderjarige kan wel verzet uiten.
Zodra de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt, vervalt de keuze automatisch. Hij moet dan zelf opnieuw
een verklaring laten registreren.
Info: Dienst burgerzaken | 056 65 30 30

GEZOCHT: GEMACHTIGD OPZICHTERS
Het gemeentebestuur is samen met basisschool De Toekomst op zoek naar een nieuwe gemachtigd opzichter om de
kinderen bij het begin en einde van de school veilig te laten oversteken. Ook voor de andere basisscholen zijn extra
gemachtigd opzichters altijd welkom. Bij interesse kan je de school of de gemeente contacteren.
De gemeente zorgt voor een korte opleiding en het nodige materiaal.
Info: Dienst mobiliteit | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

4UW GEMEENTE
Eén app voor brandweer,
ambulance of politie
Dankzij de app “112 BE” moet je noodnummers niet onthouden en kan je
in noodsituaties gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of
politie klikken, afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Het grote voordeel: je kan de nummers niet vergeten als je in paniek bent.
Lokalisatie
Wist je dat de noodcentrales je dankzij deze app ook makkelijker kunnen
terugvinden? Op een afgelegen plaats, in het midden van een bos of in een
ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je
belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app
kan zo een kostbare tijdwinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld
en reageer je daarna niet meer, dan laten de noodcentrales je smartphone
rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en
helpen.
Downloaden in de App Store of Play Store
Download de app via de App Store of Google Play Store. Geef “app 112 BE’
in als zoekopdracht en start de download. Na installatie zet je deze best
meteen op het onthaalscherm van je smartphone. Zo vind je de app makkelijk terug tijdens een noodsituatie. Vóór gebruik moet je je wel registeren.. Deze registratie bestaat uit slechts twee schermen met een aantal
korte vragen. Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.
Meer info: www.112.be/nl/menu

MAATREGELEN TEGEN SLUIPVERKEER VOLKSSTRAAT
Het gemeentebestuur ontving een aantal
klachten rond sluipverkeer in de
Volksstraat. Om dit probleem aan te
pakken, start vanaf 22 juli een proefperiode
met een wijziging in de verkeerscirculatie.
Eenrichtingsverkeer
Er geldt eenrichtingsverkeer vanaf de
Doorniksesteenweg tot aan de Zolderstraat.
Deze maatregel geldt niet voor fietsers en
bromfietsers klasse A.
Na deze proefperiode wordt de maatregel
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
Info: Dienst mobiliteit | 056 65 30 30
mobiliteit@avelgem.be
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LAAT GEEN AFVAL ACHTER ROND DE
GLASBOL (OOK GEEN GLAS)
Vaak wordt glasafval dat niet in de glasbol past achtergelaten rond de glasbol.
In de inwerpopening van de glasbol is er enkel plaats voor glazen flessen, glazen
bokalen en glazen flacons.
Maak de flessen, flacons en bokalen helemaal leeg vooraleer je ze in de glasbol gooit.
Verwijder vooraf ook alle deksels en doppen.
Wat mag niet in de glasbol? Kortgezegd: alle andere types (glas)afval.
Die kapotte glazen schaal moet je naar het recyclagepark brengen en laat je niet staan aan de
glasbol. Het achterlaten van glas of ander afval rond de glasbol is sluikstorten.
Sluikstorten is strafbaar!

MAAK HET GROENER
IN ZUID-WESTVLAANDEREN
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin?
Heb je een boontje voor klimplanten of wil je
graag kunnen snoepen van je tuin? Dan is de
verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen,
struiken en kleinfruit van Natuurpunt zeker iets
voor jou!
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en
bestel vandaag nog. Nieuw dit jaar is het ruime
aanbod klimplanten. Je vindt er zeker de geschikte soort voor je geveltuintje tussen!
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op
een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen
grote tuin te hebben. Natuurpunt verkoopt deze
pakketten aan een zeer voordelige prijs en de
opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van
waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.
Dubbele winst voor de natuur dus!
Alle info op www.maakhetgroener.be
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BETER WONEN
‘Beter Wonen’: zo heet het intergemeentelijke samenwerkingsverband (IGS) waarin Waregem, Anzegem, SpiereHelkijn en Avelgem hun lokaal woonbeleid bundelen. Een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en een
antwoord op alle woonvragen, daar willen de vier gemeenten met ‘Beter Wonen’ naartoe. Ze willen samen een
doordacht woonbeleid voeren, met een aanbod dat gericht is op de woonbehoeften van de verschillende doelgroepen. Verder zal er gewerkt worden aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
Het IGS werkt samen met de administratieve medewerkers van het gemeentebestuur en een technisch medewerker
die instaat voor de kwaliteitscontroles van woningen en gebouwen. Wonen speelt immers een rol in het welbevinden van alle inwoners: grote of kleine gezinnen, alleenstaanden, kwetsbare personen, inwoners met renovatieplannen, (ver)huurders, senioren… en daar wil het IGS op inzetten.
Woningkwaliteit
Met dit samenwerkingsverband focussen we op het bewaken van de woningkwaliteit in de gemeente. Huurders of
verhuurders kunnen bij ‘Beter Wonen’ terecht om na te gaan of hun woning voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Daarnaast zullen leegstand of verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangepakt worden.
Inwoners met renovatieplannen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op verschillende premies:
•
de Vlaamse renovatiepremie
•
de Vlaamse aanpassingspremie
•
de energiepremies van Fluvius voor tal van isolatiewerken
•
de verzekering gewaarborgd wonen Vlaams Gewest
•
de Vlaamse energielening
•
de Vlaamse huursubsidie
Daarnaast werkt ‘Beter Wonen’ samen met de RenovatieCoach die je graag bijstaat voor advies bij jouw
renovatieplannen. Meer info nodig over wonen? Contacteer dan ‘Beter Wonen’ in het gemeentehuis van Avelgem:
op dinsdagnamiddag op afspraak, 056 65 32 65, beterwonen@avelgem.be of www.avelgem.be.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT ZOHRA
Goesting om te vrijwilligen? De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers voor onder andere het dorpsrestaurant en het brengen van verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers in Avelgem en deelgemeenten.
Voor het dorpsrestaurant op dinsdagmiddag zoekt ZOHRA vrijwilligers. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten in een
ontspannen sfeer en kunnen in gezelschap een maaltijd nuttigen. Vrijwilligers wisselen elkaar af om wekelijks het
restaurant draaiende te houden. Als vrijwilliger help je het restaurant klaarzetten, zorg je voor de bediening aan tafel,
help je bij de opkuis achteraf en uiteraard is er ook ruimte om een praatje met de mensen te slaan.
In het dorpsrestaurant is er telkens een professionele medewerker van ZOHRA aanwezig.
Verder zoeken we vrijwilligers voor de verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers in Avelgem en deelgemeenten. Elke jarige
thuiswonende 80-plusser krijgt een bezoekje van een vrijwilliger van ZOHRA. Met deze bezoekjes willen we vermijden
dat een jarige 80-plusser in eenzaamheid zijn of haar verjaardag moet doorbrengen. Bovendien leren de mensen zo
ook ZOHRA kennen en is de stap voor hen kleiner wanneer ze in de toekomst met een hulpvraag zitten.
Kriebelt het bij jou om te helpen in het dorpsrestaurant of om een 80-jarige een bezoekje te brengen? Neem dan
vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van ons ZOHRA-TEAM en wij geven je graag een woordje uitleg.
Info: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be
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OEZE WINKEL

Van voedselbank tot sociale kruidenier
De voedselbank in Avelgem bestaat al meer dan 10 jaar en maakte in die tijd een enorme evolutie door. Wat eenvoudig
begon, met middelen van Europa i.s.m. Food4all in Zwevegem, kreeg het laatste anderhalf jaar een flinke boost.
Er kwam een grote uitbreiding in de toevoer van voeding doordat er wekelijks producten afgehaald mogen worden in
enkele Avelgemse supermarkten en door de leveringen van Foodact, een samenwerkingsproject van de 13 OCMW’s uit de
regio. Een aantal bakkers, frituren en traiteurs uit Avelgem en omstreken bezorgen hun overschotten.
De volkstuintjes Oeze Lochting leveren verse seizoensgroenten en -fruit op.
Particuliere giften en schenkingen van verenigingen van fruit, eieren, overschotten aan koeken, boter, frisdrank en dergelijke
zijn welkom. Ook de financiële giften en acties van bedrijven, scholen en verenigingen helpen ons vooruit om af en toe iets
aan te kopen wat niet in het aanbod zit. Giften kan je bezorgen op dit rekeningnummer: BE03 0910 0090 7684.
Verder groeide onze vrijwilligersploeg aan, maar we kunnen zeker nog extra helpende handen gebruiken.
Tijdens de coronapandemie konden we week na week open blijven en de meest kwetsbare Avelgemnaren voorzien van een
goed gevulde boodschappentas vol groenten, fruit, vlees, brood, melk, frisdrank, koffie…
De voedselbank is meer en meer een sociale kruidenier geworden en dat
vraagt ook een mooie naam. OEZE WINKEL is gevestigd in het magazijn van
het Sociaal Huis, naast Oeze Lochting. Na de voorbereiding en presentatie
van de goederen, kunnen de cliënten (buiten de coronatijd) eerst even
genieten van een kop koffie en een babbel. Sociale contacten tussen
gebruikers onderling en vrijwilligers vinden wij heel belangrijk.
De wekelijkse bedeling wordt telkens verzekerd door een zestal vrijwilligers
uit een ploeg van 16 vrijwilligers. Een 100-tal personen wordt hierdoor
wekelijks geholpen samen voor ongeveer 700 kg voedsel. Zo vindt nog
bruikbare voeding een weg naar mensen die het moeilijk hebben en wordt
het milieu ook een beetje gespaard.
Info: Sociaal Huis | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

GOUDEN JUBILEA
Apotheek: www.apotheek.be
of 0903 99 000 (€ 1,5/min.)
Dokter: 056 64 75 20
Inwoners van Kerkhove:
055 38 89 00
Tandarts: 0903 399 69

WACHTDIENSTEN

- Willy Vanmarcke & Thérèse Delegnies
(gehuwd in Celles op 11/07/1970)
- Eric Lefebure & Marie Rose Vandemeulebroucke
(gehuwd in Avelgem op 17/07/1970)
- Jean Forêt & Lucette Caes
(gehuwd in Avelgem op 31/07/1970)
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(HER)ONTDEK DE REGIO MET CONTREI LIVE
Een kunstliefhebber in hart en nieren? Maar kon je door corona geen of weinig tentoonstellingen bezoeken? Contrei Live
geeft je terug een cultuurinjectie. Het kabbelend kunstenparcours op en langs het water ontplooit zich in dertien steden en
gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Ook onze gemeente toont zijn verborgen schatten.
Zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen je uit om de streek te verkennen, mee te
reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water wordt steeds meer
een kostbaar goed.
Met de fiets
Drie fietslussen en een stalen ros, meer heb je niet nodig om het kunstenparcours
optimaal te ontdekken. Aan de hand van drie fietslussen fiets je langs de mooiste
landschappen uit onze regio, verborgen parels en uiteraard: de 16 kunstwerken.
Te voet
In het kader van Contrei Live ontwikkelde Logo Leieland voor iedere stad of
gemeente uit onze regio een 10.000 stappenwandeling rond de kunstwerken van Contrei Live.
De stappenwandeling van Avelgem, waarin één kunstwerk verweven zit, is zeker de moeite waard!
Info: www.contreilive.be

KUNSTONDERWIJS AVELGEM

Zit je in het eerste of het tweede leerjaar? Inschrijven kan al vanaf 6 jaar!
Inschrijven voor het kunstonderwijs kan nog steeds. Hoe de lessen ingericht zullen worden, hangt af
van de evolutie van Covid-19 en de daarbij horende maatregelen.
CONSERVATORIUM: PLANKGASTJES & OPMAATJES (voor 6-7-jarigen)
Ben je een babbelaar en zitten er honderden verhaaltjes in je hoofd? Dan moet je bij de Plankgastjes zijn!
In deze wervelende klas zetten de jonge artiestjes hun eerste stapjes op het podium. Of zit je hoofd al vol met honderd
liedjes? Maakt zingen je blij en luister je graag naar muziek? Bij de Opmaatjes leren kinderen spelenderwijs de taal van
de muziek verkennen.
Wie een vroege start wil nemen, kan vanaf 7 jaar instrumentlessen volgen met Muziek+.
Meer info en alle studierichtingen via www.avelgem.be/conservatorium-avelgem

IN DE KIJKER

GAVKA: KERAMIEK
Laat de wondere wereld van keramiek jou verrassen. Ontdek vanuit de materie klei een waaier aan mogelijkheden
om je te uiten in vorm en kleur!
Meer info en alle studierichtingen via www.avelgem.be/gavka-filiaal-academie-kortrijk

OPROEP PIROBAKKEN IN BEELD
Heb jij nog foto’s van pirobakken of kan je iets meer vertellen over het gebruik? Bak je zelf de perfecte piro of organiseer je
jaarlijks een pirobak in jouw café? Help ons aan verhalen en foto’s over de piro!
Erfgoed zuidwest brengt deze traditie graag in beeld.
Neem contact op met erfgoedcel Erfgoed zuidwest via erfgoed@zuidwest.be of 056 24 16 16.

VRIJE TIJD

Spikkerelle stelt alles in het werk om jullie dit najaar veilig én hartelijk terug te ontvangen.
We hebben heel wat voor jullie in petto!
Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor up-to-date programmatie en informatie omtrent
werkwijze en ticketverkoop of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrieven via onze website.
www.avelgem.be/spikkerelle - Facebook Spikkerelle Avelgem
(c) Cees van de Ven, Bram Vandecasteele, Gerald Van Rafelghem, Steven Hendrix, Piet Stellamans, Stef Stessel, Pretpraters

OPEN MONUMENTENDAG

Huis van Huib Hoste, Oudenaardsesteenweg 80, Avelgem
Zondag 13 september 2020 van 10.00 tot 18.00 uur
Rondleiding in het huis van Huib Hoste op de tonen van Pigeon
Het eerste huis dat Huib Hoste tekende vind je in Avelgem. Huib Hoste wordt
beschouwd als een van de grootste Belgische architecten van de 20ste eeuw.
Het voor die tijd vreemde kleurgebruik en de rechte lijnen kenmerken het
modernisme. Hostes bekendste bouwwerken staan onder andere in Brussel,
Antwerpen en Oostende. Maar zijn proefstuk pronkt nog steeds, hoewel in alle anonimiteit in de Oudenaardsesteenweg
te Avelgem.
Via een rondleiding ontdek je deze prachtige woning die nu dienst doet als galerij van kunstenaar Hervé Martyn.
Doorheen de dag zorgt Pigeon voor een aantal intieme concertjes. Schrijf je in voor de rondleiding en de intieme
concertjes via www.avelgem.be/webshop.
Info: dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be
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VRIJE TIJD

(c) Pascal Vanelstlande

ONTDEK DE AVELGEMSE HOEVES MET DE FIETS
Met het initiatief ‘Hoeves met verhalen’ zet de landbouwraad in samenwerking met GOKA (Geschied- en Oudheidkundige Kring
Avelgem) en het gemeentebestuur de vele hoeves in Avelgem in de kijker. Aan de hoeves prijkt een mooi naambord dat het
specifiek verhaal van de hoeves vertelt. De fietskaart werd herwerkt en verbindt alle hoeves met elkaar. Tijdens jouw tocht
ontdek je niet alleen pittoreske hoeves met jarenlange traditie van het boerenbestaan, ook de recente moderne bedrijven komen
aan bod.
Picknicken
Haal tot 30 september 2020 jouw picknick af op verschillende plaatsen in Avelgem. Je moet wel op voorhand bestellen.
- De Bouvrie: www.debouvrie.com | info@debouvrie.com | 0479 69 16 33
- O’né Foodconcept: www.foodconcept-avelgem.be | info@foodconcept-avelgem.be | 056 19 12 12
- Vespabar: www.vespa2rent.be | jonas@vespa2rent.be | 0498 11 04 19
- Koevert: www.koevert.be | info@koevert.be | 055 38 82 00
De fietskaart is gratis te verkrijgen in Spikkerelle, de bibliotheek of aan het bord aan het evenemententerrein.
Info: dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be

JOBSTUDENTEN
GEZOCHT
JOBSTUDENTEN
SPORTDIENST
(m/v)
Taken

De sportdienst Avelgem is op zoek naar enthousiaste studenten die met een beurtrolsysteem ingeschakeld worden op zondagvoormiddag van 7.30 uur tot 12.15 uur voor de loketfunctie met daarbij beperkte schoonmaak.

Profiel

• Je bent student en minimum 17 jaar
• Je bent communicatief ingesteld en je werkt zelfstandig en klantgericht

Wij bieden

• Bezoldiging overeenkomstig de weddeschaal E1 trap 0
• Een uurloon ten bedrage van € 11,67

Interesse?

Surf voor 30 september 2020 naar www.avelgem.be/vacatures en vul je gegevens in. Indien je in aanmerking komt,
nodigen wij je uit voor een sollicitatiegesprek.
Contact: personeelsdienst@avelgem.be of 056 65 07 70
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