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In ZuidWest-Vlaanderen is
het onmogelijk je te vervelen in je
vrije tijd. Zowat in alle steden en gemeenten in de
regio kun je terecht voor concerten, theater, een museumbezoek,
film, workshops allerhande, zwembeurten al dan niet samen met de kinderen.
Met UiTPAS zuidwest geniet je nu nog meer van dit eindeloze aanbod. Je spaart
punten telkens je deelneemt, deze kun je inruilen tegen extra voordelen.

Voor jong en oud uit de regio
en daarbuiten...
UiTPAS zuidwest staat op naam en is er
voor iedereen vanaf 3 jaar. Je kunt ermee terecht in de volgende gemeenten:
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem,
Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
Met UiTPAS zuidwest kun je bovendien
ook terecht in andere gemeenten buiten de regio (Gent, Oostende, Brussel,
Aalst,…).

Wil jij ook graag je gepersonaliseerde UiTPAS?
Ga met je identiteitskaart langs bij één
van de verkooppunten die je kunt terugvinden op www.uitinzuidwest.be.
Voor € 3 ontvang je je UiTPAS zuidwest
samen met fijne welkomstvoordelen en
kun je zo starten met UiTpunten sparen.

UiTPAS met kortingstarief
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar
voor mensen met een laag inkomen. Je
ontvangt een UiTPAS aan € 1 en kunt
genieten van 80% korting bij deelname
aan UiTPAS-activiteiten. Meer info over
UiTPAS aan kansentarief kun je verkrijgen in het Sociaal Huis, 056 65 07 70 of
sociaal.huis@avelgem.be.

FairTrade
katern
binnenin

Uw gemeente

Avelgem ‘Hartveilige gemeente’

Bloedinzamelacties
Tijdens een officiële huldiging,
op vrijdag 19 juni, ontving Avelgem het label ‘hartveilige gemeente’ van het Rode Kruis.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de
reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Hiervoor moest de gemeente aan een
aantal voorwaarden voldoen zoals het
plaatsen van AED-toestellen en het organiseren van opleidingen hieromtrent.

De AED-toestellen bevinden zich op volgende locaties in Avelgem:

Een automatische externe defibrillator
of AED is een draagbaar toestel dat een
elektrische schok aan het hart toedient
bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme
van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer
kan helpen.

Kringloopwinkel
Avelgem
tijdelijk
gesloten
De kringloopwinkel in de Doorniksesteenweg is tijdelijk gesloten voor werken.

•

(binnen) Sportcentrum Ter Muncken,
inkomhal

•

(openlucht) Voetbalstadion Ter
Muncken, ter hoogte van het
buitensanitair

•

(openlucht) Gemeenschapscentrum
Spikkerelle – Tennisterreinen, ter
hoogte van het hellend vlak van
Spikkerelle
Meer info: sportavelgem.be, 056 65 30 60

Textielophaling
woensdag 9
september
Stop jouw herbruikbaar textiel
in de stevig dichtgebonden textielzak, die je vooraf in je brievenbus krijgt.

De zakken worden afgehaald vanaf
8.00 uur. Zet ze dus tijdig op de stoep.

Heb jij goederen voor de kringloopwinkel? Dan kun je die steeds afgeven in een andere Kringloopwinkel
(Zwevegem, Kortrijk, Menen, BeverenLeie, Wevelgem, Marke (werkplaats)).

Wat mag er in de textielzak?

Op het nummer 056 23 29 40 kun
je ook een afspraak maken met de
afhaaldienst.

Wat mag er zeker niet in de
textielzak?

Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen,
draagbaar schoeisel, lederwaren,…

Vuile kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding, ander afval,…

Bedankt!
www.dekringloopwinkel.be
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Ook jij kunt plots bloed nodig
hebben, na een ongeval, een
operatie of een bevalling. Het
is belangrijk dat er voldoende
bloedvoorraad in de ziekenhuizen aanwezig is; en dat kan
alleen met jouw steun en hulp.

Een kleine hoeveelheid bloed geven
kan al heel wat levens redden!
Het bloedgeven vindt steeds plaats
van 18.30 tot 21.00 uur in de
Sint-Jan Berchmansbasisschool 1,
Kloosterstraat in Avelgem

Bloedinzamelacties 2015
•

maandag 7 september

•

maandag 14 december

Leefomgeving

Wegenwerken

Avelgem gaat voor
5 sterren
In 2012 veroverde Avelgem de titel van
FairTradeGemeente! Ondertussen droomt de
trekkersgroep er van om van Avelgem een
5-sterren-FairTradeGemeente te maken!

FairTradeAmbassadeurs

Het bedrijf NV Raf De Vriese
uit Ardooie startte, in opdracht
van het gemeentebestuur, met
diverse wegenwerken. Zonder
onvoorziene omstandigheden
worden in een eerste fase de
volgende straten en plaatsen
aangepakt:

•

deel Kasteelstraat: deksels optrekken, frezen en asfalteren

•

Burchthof: parkeerstroken en zijkanten aanpakken,
afwateringswerken

•

Toekomststraat: zeer lokaal
frezen en asfalteren aan zijkant,
ingebruikname van 1 wegstrook

•

Langestraat: zeer lokale herstelling telkens 1 wegkant

•

Marktweg (kant Kortrijkstraat):
greppels plaatsen, frezen en
asfalteren

•

Oedelestraat: greppels en borduren plaatsen, frezen en asfalteren

•

deel Huttegemstraat: opbraak
asfalt, herstellen van fundering,
frezen en asfalteren

•

deel Pontstraat: greppels plaatsen, frezen en asfalteren

•

parking Leopoldstraat: aanleg en
uitbreiding nieuwe parking

Het bedrijf De Vriese zal de betrokken
omwonenden tijdig per brief verwittigen.

De werken brengen ook een tijdelijk ongemak met zich mee,
we danken je alvast voor jouw
begrip.

Meer info?
•

De Vriese, info@nvdevriese.be,
051 74 82 82

•

Dienst openbare werken en patrimonium, 056 65 30 30, technische.
dienst@avelgem.be

D e v o o r s t e l l i n g v a n d e 7 Av e l g e m s e
FairTradeAmbassadeurs (Patrick Demets, Tine
Mortier, Joachim Wannyn, Ulrich Libbrecht,
Lien en Bart, Rudi Delft en Annicq Verschuere)
was alvast het startschot voor de eerste ster.
Die ambassadeurs dragen eerlijke handel en
lokale duurzame landbouw een warm hart toe.
Bovendien engageren ze zich om zich persoonlijk, actief en vrijwillig in te zetten om de
boodschap van FairTrade mee te dragen en inspirerend te zijn voor anderen!
De FairTradeAmbassadeurs pronken op de gloednieuwe folder van FairTradeGemeente
Avelgem die je als katern in deze Info Avelgem vindt. In de folder vind je ook alle
Avelgemse verkooppunten met FairTradePoducten en alle bedrijven, organisaties en
scholen die zich engageren!

FairTradeFan
Weet je wat FairTrade betekent? En koop je jaarlijks minimum vier FairTrade-producten
aan? Registreer je dan als FairTradeFan en help zo onze gemeente aan een volgende ster!
Surf naar http://fairtradegemeenten.be/become-a-fan om je te registreren.
Meer info: milieudienst, 056 65 30 30, milieu@avelgem.be

De totale oppervlakte aan privétuinen in
Vlaanderen, is veel groter dan alle natuurgebieden samen. Tuinen, boerenerven en
bedrijfsgroenschermen spelen een belangrijke rol in natuurbehoud! Onder de noemer
‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’
wil Natuur.koepel vzw, in samenwerking met
de provincie en de gemeenten, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken
aan te planten. Er werden verschillende
plantpakketten samengesteld volgens het type haag, bosje of houtkant dat je wenst.
Nieuw dit jaar is ook het assortiment streekeigen kleinfruit en fruitbomen. Dit geeft
extra structuur aan je tuin. Er is keuze uit diverse ziekteresistente en zelfbestuivende
soorten in hoogstam en laagstam. Steunpalen en bindband kun je mee bestellen. In
het sneukelhoekjespakket vind je niet minder dan zeven verschillende bessensoorten.
Alle pakketten en soorten kun je aanplanten op een beperkte oppervlakte, je hoeft
dus zeker geen grote tuin te hebben. De pakketten worden verkocht aan een zeer
voordelige prijs en de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle
natuurgebieden in de omgeving. Dubbele winst voor de natuur!

Bestellen
Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de
inhoud van de verschillende pakketten. Je kunt je bestelling en contactgegevens
online doorgeven.
Fruitbomen en kleinfruit bestellen kan tot vrijdag 25 september 2015. Alle andere
soorten kun je bestellen tot vrijdag 6 november 2015. Je bestelling kun je ophalen
op zaterdag 28 november 2015 op een locatie in je buurt.
Organisatie: Natuur.koepel vzw met de lokale afdelingen van Natuurpunt en Velt, de Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen.
A V E L G E M
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Op Open Monumentendag kan de
cultuurliefhebber zijn hart ophalen bij
drie kleurrijke activiteiten.

De Universiteit Gent en Ghent Archaeological
Team zijn reeds een paar maanden bezig met
archeologische werken ter hoogte van de sluis
in Kerkhove. Op Open Monumentendag is de
site uitzonderlijk toegankelijk voor publiek. In
samenwerking met VOBoW focust het Regionaal
Archeologisch Museum van de Scheldevallei op
de recente opgravingen. Maak gebruik van deze
unieke kans!
GOKA zorgt voor een historische wandeling langs
huizen en gevels met een verhaal in het centrum
van Avelgem.
De Vrienden van de Molen geven rondleidingen
in de Tombeelmolen in Outrijve. Voor de lekkerbekken zijn er pannenkoeken met Tombeelmeel.
Het volledige programma met alle uren vind je
op de www.avelgem.be.

Juryleden KJV-Avelgem gezocht:
lees je mee?
De bibliotheek Avelgem start in september met een nieuw KJV-jaar.

De KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) is een jury van kinderen en jongeren
tussen 4 en 16 jaar die op zoek gaan naar het beste jeugdboek. Als jurylid lees je
acht prachtige boeken aangepast aan je leeftijd. Ouders, grootouders, juf of meester helpen graag een handje bij de kleinsten. Deze boeken kun je in de bibliotheek
ontlenen. Met de KJV-lidkaart kun je ze bovendien gratis reserveren. Voor wie het
wat moeilijker heeft met het lezen: alle KJV-boeken worden ook in groteletterdruk
aangeboden of zijn als luisterboek verkrijgbaar.
Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep gelezen hebt, dan kan je stemmen.
Welk boek vond je het mooiste, het op een na mooiste,… Je mag dus je eigen rangorde
opstellen. Dit is jouw stem. Eind maart worden alle stemmen van heel Vlaanderen
(via de bibliotheken) verzameld en geteld. En zo weten we welke boeken door de
juryleden bekroond worden. Deze KJV-bekroningen zijn de enige jeugdboekenprijzen
in Vlaanderen die door de kinderen/jongeren zelf toegekend worden en zijn dan ook
uniek en speciaal.
Lees je ook mee? Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. Inschrijven
kan in september:
• stuur een mailtje naar bibliotheek@avelgem.be
• schrijf je telefonisch in via 056 653040
• vul het inschrijvingsformulier KJV in (vanaf september beschikbaar in de bibliotheek en op de website www.avelgem.be/bibliotheek)
Leerkrachten die bereid zijn enkele bijna-boekenwurmen te motiveren, zijn van harte
welkom.

Voorleeshalfuurtje in de bib
Alle kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen
zich laten meeslepen door spannende,
ontroerende, of knotsgekke verhalen
voorgelezen door de vrijwilligers. Als
(groot)ouder kun je meeluisteren of kun
je ondertussen rustig grasduinen in het
aanbod van de bibliotheek
Luisteren en kijken naar verhalen is
genieten. Kinderen krijgen met elk
verhaal een onschatbaar geschenk dat
zij wellicht heel lang zullen koesteren.
Eerste afspraak op zaterdag 19 september om 10.30 uur stipt. Alvast van harte
welkom. Deze activiteit is gratis.
De vrijwilligers van de voorleesploeg
brengen de verhalen elk op hun eigen
manier. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de ploeg komen versterken.
Data voor 2015:
• 19 september
• 17 oktober
• 21 november
• 19 december
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De Avondschool

Uitlenen sportmateriaal
De sportdienst ontleent tal van sportmateriaal (minivoetbaldoelen, handbaldoelen, turntoestellen, minigolfset, hockeyset,
…) aan diverse gebruikers. Voor meer informatie omtrent het
volledige pakket, de huurprijzen en de voorwaarden kun je bij
de sportdienst terecht.

In het Avelgemse Centrum
voor Volwassenenonderwijs
(de Avondschool Kerkhofstraat 51, 056 65 01 42),
starten de nieuwe opleidingen vanaf september.
Het aanbod is heel gevarieerd: bedrijfsbeheer,
bloemschikken, groenonderhoud, informatica, koken, mode, talen, lassen, houtbewerking, techniek voor
dames, schilderen en behangen, elektriciteit en sanitair.
Er zit vast iets tussen dat jou aanspreekt! Voor 55+ worden
verscheidene opleidingen informatica overdag ingericht.

Sporten in
Avelgem
Vanaf september 2015 kan iedereen weer bij de sportdienst
terecht voor tal van activiteiten! Zwemmen, turnen, basket,
yoga,... Neem een kijkje op www.
avelgem.be of spring eens binnen
op de sportdienst en ontdek welke
mogelijkheden er allemaal zijn.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op www.uwavondschool.be.

Techniekacademie

Meer info via www.avelgem.be/
sport, sport@avelgem.be of op
056 65 30 60

Verjaardagsfeestjes
Wil je voor je kind graag een ‘sportief’ verjaardagsfeestje organiseren? Dan kun je in het sportcentrum op vaste woensdagnamiddagen kiezen tussen verschillende formules. De feestjes
vinden plaats van 14.00 tot 17.00 uur.
Meer info: sport@avelgem.be of op 056 65 30 60

Leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar in Avelgem kunnen zich vanaf
2 september inschrijven voor de techniekacademies! Maak kennis met gereedschap en materialen; en ontdek de
vele gezichten van techniek!

Alle info op www.techniekacademie-avelgem.be.

Het nieu
we kuns
tgraster
is een fe
rein
it!
Sinds kort heeft Avelgem, naast 2 volwaardige terreinen in natuurgras, ook een FIFA-gekeurd kunstgrasterrein dat voldoet aan de hoogste
normen en voorzien is van hoogwaardige veldverlichting.
Het grote voordeel van het kunstgrasterrein is de nagenoeg onbeperkte
bespeelbaarheid, ook bij minder goed weer. Natuurgrasterreinen daarentegen mogen in principe maar 9 uren per week belast worden en
worden best niet gebruikt bij minder goede weersomstandigheden.
Studiebureau Lobelle uit Varsenare was verantwoordelijk voor het
ontwerp van het kunstgrasterrein en de opvolging van de werken. De
werken zelf werden uitgevoerd door aannemer Sportinfrabouw uit Essen.
Begin april startte de aannemer met de voorbereidende werken. Amper
3 maanden later was het kunstgrasterrein gerealiseerd.
Het extra terrein in kunstgras komt niet alleen ten goede aan de groeiende jeugdwerking van hoofdgebruiker KVK Avelgem. Het terrein wordt
onder meer ook open gesteld voor schoolactiviteiten.

A V E L G E M

5

Leven en welzijn

Gelukkig en gezond ouder worden: een uitdaging!
Mantelzorgbijeenkomst |
Informatievergadering
Heel wat mensen zijn met thuiszorg bezig: ze zorgen voor zieke, gehandicapte
of bejaarde familieleden. Gewoon thuis,
in volkomen stilte, jaar in jaar uit, dag na
dag. Alsof het de normaalste zaak van de
wereld is. Ze zijn bezorgd bezig, als een
mantel om de schouders van de zieke, die
dankzij hun zorg nog thuis kan blijven.
Daarom ook worden ze mantelzorgers
genoemd
Het lokale steunpunt Thuiszorg Zwevegem
– Avelgem – Spiere-Helkijn organiseert
een informatiemoment met als thema:
‘Gelukkig en gezond ouder worden: een
uitdaging!’

Johan Vancoillie, psycholoog-psychotherapeut van de seniorenkliniek in Pittem: ‘Bij
het ouder worden, veranderen de relaties
die je hebt met jezelf, maar ook met je
partner en omgeving. Het vergt inspanning én aanpassing om nieuwe ideeën op
te doen en toe te laten.’
Hoe bouwen we aan een sociaal netwerk
dat later ook een zorgweb, een opvang
voor ons kan zijn als het moeilijk begint
te gaan?
Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon
uit jouw omgeving of heb je interesse in
het onderwerp?
Dan word je van harte uitgenodigd!

Praktisch
• Donderdag 1 oktober 2015, van 19.30
tot 21.30 uur in het gemeenschapscentrum Spikkerelle, Scheldelaan 6,
Avelgem (inschrijven tot 28 september). Meer info in het Sociaal Huis
Avelgem, Wendy Forêt, 056 65 07 70,
wendy.foret@avelgem.be
• Dinsdag 13 oktober 2015, van 14.00
tot 16.00 uur in de polyvalente zaal
Gemeentepunt, Blokkestraat 29,
Zwevegem (inschrijven tot 10 oktober).
Meer info bij de dienst Thuiszorg OCMW
Zwevegem, Dominique Moreels, 056
76 52 41, dominique.moreels@ocmw.
zwevegem.be
• Toegang gratis

Gezond water, ook jouw zorg! Vervang loden leidingen
grondig. Moeilijk bereikbare leidingen laat men
soms gewoon liggen”, vertelt Katrien Smet van de
VMM. “Ook in scholen waar
kinderen kraantjeswater
drinken, is een grondige
controle aangewezen. En
in crèches, jeugdlokalen…
Veel openbare gebouwen
staan er al lang, dan is een
controle geen overbodige
luxe.”
Loden waterleidingen zijn ongezond, vooral voor kleine kinderen.
Het lood lost op in het kraantjeswater en schaadt het lichaam.
Vooral in oude gebouwen kunnen
nog loden leidingen liggen. In de
nieuwe campagne ‘Gezond water,
ook jouw zorg’ roept de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) op om
loden leidingen te vervangen

Hoe herken je loden
leidingen?
Lood kun je niet uit je drinkwater halen
door het te koken. De leidingen vervangen
is de beste keuze. Maar hoe weet je of een
leiding van lood is? Met deze tips kom je
al een heel eind:
•

Een loden waterleiding is grijs van
kleur, een koperen leiding is roodbruin
of lichtgroen

Tot 1970 legde men in heel wat huizen
loden waterleidingen. Lood is sterk, waterdicht en toch buigzaam: het ideale materiaal. Intussen weten we dat lood giftig is:
het stapelt zich op in het lichaam en tast
het skelet, de organen en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge kinderen
kunnen ziek worden als ze water met lood
drinken.

•

Lood is niet magnetisch. Kun je een
magneet aan de leiding hangen, dan
is ze veilig

•

Aantikken met een metalen voorwerp
geeft een dof geluid

•

Een loden waterleiding heeft geen
koppelstukken maar wel verdikkingen
aan kruispunten.

“Gezinnen die in een ouder huis wonen,
doen er goed aan hun woning te controleren. Dat geldt ook voor gerenoveerde huizen, want niet elke renovatie gebeurt even

Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot: daar kun je makkelijk
nagaan of ze uit lood bestaan.
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Als de leidingen aan de watermeter van

lood zijn, is de kans groot dat ook in de rest
van het gebouw loden leidingen liggen. Die
laat je best allemaal vervangen. Twijfel je
of een leiding van lood is gemaakt, vraag
dan advies aan een vakman.

Ik kan mijn loden leidingen niet
vervangen. Wat nu?
In sommige gevallen is het niet mogelijk
om loden waterleidingen op korte termijn
te vervangen. Omdat je bijvoorbeeld de
vloer moet openbreken, of omdat er geen
budget is voor een grondige renovatie.
Neem dan maatregelen om de blootstelling
aan lood via je kraantjeswater te beperken.
Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na een nachtje slapen of een
lange werkdag laat je kraantjeswater best
eerst een tijdje lopen voor je ervan drinkt.
Lood lost makkelijker op in warm dan in
koud water. Neem dus koud kraantjeswater
en kook dat om koffie te zetten of eten
klaar te maken.
Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken voor een baby. Beperk het
gebruik van kraantjeswater door zwangere
vrouwen en kleine kinderen tot 6 jaar.
Overweeg de aanleg van een tijdelijke
nieuwe toevoer naar de belangrijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om enkel
de toevoerleiding naar bv. de keuken te
vervangen. Zo kan je de blootstelling aan
lood sterk reduceren.
Meer weten? www.vmm.be/gezondwater.

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Brevetuitreiking Rode kruis 19/06

Marc Derycke en Jenny Livyns Gouden Bruiloft
(Avelgem 12/06/1965)

Luc Deman en Cécile D’Haese Gouden Bruiloft
(Avelgem 09/07/1965)

Rogerius Caes en Anna Detollenaere Briljanten Bruiloft
(Kerkhove 14/07/1950)

Jan Ballekens en Magda Verhaverbeke Gouden Bruiloft
(Gits 15/07/1965)

Silvain Deviaene en Arlette Vandevelde Gouden Bruiloft
(Tiegem 16/07/1965)

Wachtdiensten

Robert Liagre en Georgette Vercruysse Diamanten
Bruiloft (Outrijve 20/07/1955)

Bevolking
Geboorten

| 16.06.2015 Marie Vanhaesebrouck,
dochter van Jelle en Lisa Supply
| 17.06.2015 Camille Van Der Meersch,
dochter van Tom en Mélanie Bekaert
| 20.06.2015 Jules Vanwynsberghe,
zoon van Tom en Elien Dujardin
| 28.06.2015 Liam Agopoglu,
zoon van Norbent en Duygu Agopoglu
| 29.06.2015 Estelle Vantieghem,
dochter van Barry en Bieke De Baere
| 30.06.2015 Rein Carels,
zoon van Brecht en Marieke D’Haene
| 01.07.2015 Louis Bialowas,
zoon van Lukasz en Marzena Modzelewaska
| 06.07.2015 Kyra Plysier,
dochter van Sébastien en Katleen Van
derschueren
| 09.07.2015 Liam Vandenbulcke,
zoon van Kennth en Emelie Vercaemst
| 10.07.2015 Eva Ruysschaert,
dochter van Bert en Deborah Schiettecatte
| 27.07.2015 Alan Jafar,

John Servayge en Regina Vandemeulebroucke Gouden
Bruiloft (Outrijve 30/07/1965)

zoon van Imad en Basma Jafar
| 29.07.2015 Marie Kindts,
dochter van Thijs en Hanne De Jonghe
| 01.08.2015 Elise Vandoorne,
dochter van Miguel en Sibelijn Dujardin
| 04.08.2015 Bauke Vanmarke,
zoon van Ken en Anneline Debosschere
| 04.08.2015 Suus Coessens,
dochter van Yoeri en Nele Van Houtte

•

Apotheek: www.apotheek.be of
0903 99 000 (1,5 euro per minuut)

•

Dokter: 056 64 75 20
maar 055 38 89 00 voor de
inwoners van Kerkhove

•

Tandarts: 0903 399 69

Overlijdens

| 23.06.2015 André Forment,
echtgenoot van Bernice Kints
| 26.06.2015 Pieter Holvoet,
echtgenoot van Lisa Van Den Noortgate
| 28.06.2015 Christiane Demeyer,
echtgenote van Michel Vermaut
| 29.06.2015 Irene Morjean,
weduwe van Michel Moreels

Huwelijken

| 02.07.2015 Dirk Speleers

| 20.06.2015 Nico Vandenborre en Hannelore
Pannecoucke

| 03.07.2015 Albert Balcaen,
echtgenoot van Antoinette Vansteenbrugge

| 20.06.2015 Sven de Witte en Sophie Onyn
| 27.06.2015 Jo Demets en Sarah Jamart

| 29.07.2015 Esther Desmet,
weduwe van Mauritsius Viaene

| 03.07.2015 Jean-Pierre Warnitz en Viki
Gadeyne

| 01.08.2015 D’Haene Juliaan,
echtgenoot van Jenny Herman

| 10.07.2015 Thomas Kindt en Elien Hoedt

| 01.08.2015 Marleen Balcaen,
echtgenote van Yvan Decraene

| 17.07.2015 Pieter-Jan Martyn en Laura
Lodewijckx
| 22.07.2015 Joeri Demuynck en Kim
Debusschere
| 25.07.2015 Jonas Hoekman en Gwendolyn
Declercq
| 25.07.2015 Lukas Bultereys en Fauve Jacobs

| 02.07.2015 Jules Depaepe

| 04.08.2015 Simonne Decock,
weduwe van Georges Corbonné
| 07.08.2015 Roger Vanneste,
weduwnaar van Jenny Coussement
| 09.08.2015 Raymond Hillaert,
weduwnaar van Jeanine Verdonckt
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