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Verschillende partners te
kenden onlangs een ak
koord om samen het project
Valys op te zetten. Zo krij
gen steden in zowel Frank
rijk, Wallonië als Vlaande
ren, 2.291.643,51 euro voor
het verfraaien van de Leie
vallei. “Het is de bedoeling
dat we rivierlopen en beken
opwaarderen zodat het pu
bliek die kan herontdekken
én er weer van kan genie
ten”, vertelt Bert Herrewyn
(SP.A), schepen van Milieu
van de stad Kortrijk, die
ook participeert in het pro
ject. “Opvallend is dat we
aan Valys een publieksluik
koppelen. De bevolking zal
namelijk inspraak krijgen
en hun visie kunnen meege
ven over de verschillende
projecten.”

Er staan heel wat projec
ten op stapel, ook in onze
regio. Zo worden enkele be
ken opgewaardeerd. Aan de
Geluwebeek in Geluwe zal
een fietspad aangelegd wor
den tussen de Lourdes
straat en de N58. Aan de
Heulebeek worden zowel in
Wevelgem als in Kortrijk
natuurvriendelijke ingre
pen gedaan. “Voor de Ga
verbeek wordt samen met
de gemeenten, Vlaamse
overheid en Leiedal een ge

biedsvisie opgemaakt sa
men met de bevolking”, zegt
projectcoördinator van Va
lys, Bert Kestelyn. “Wat er
dan concreet zal gebeuren,
zien we in een latere fase.”

Daarnaast voorziet Valys
in de aanleg van enkele
groene ruimtes. In Menen
wordt werk gemaakt van
het Barakkenpark, in Kuur

ne van het Vlaspark. “In
Harelbeke zal een stuk
voormalig ontginningsge
bied van Stadsbader langs
de N36 aangekocht wor
den”, zegt Kestelyn. “Zo be
houden we dat stuk open
ruimte en kunnen we het
een publiek karakter ge
ven.”

“Win-winsituatie”

Net nu de verschillende
partners de overeenkomst
tekenden, werd in Kortrijk
de avontuurlijke speelzone
aan het Preshoekbos in
Marke voorgesteld. Het
stukje groen aan de Marke
beek kreeg een heuse face
lift dankzij het Interreg
project Corrid'Or, de voor
loper van Valys. “Via een
doorgang in de Preshoek
straat kom je in een onbe

kend stukje groen waar kin
deren naar hartenlust kun
nen spelen. “Vroeger was
hier niks speciaals, enkel
een beek”, zegt Bert Keste
lyn. “Nu kunnen bezoekers
genieten van een natuur
vriendelijk groendomein.”

Door Corrid'or werd de
site toegankelijk gemaakt.
Er werd een nieuwe brug
geplaatst die toegang biedt
tot het Preshoekbos, en er
zijn spelelementen en een
waterbuffer gebouwd “Ei
genlijk is het een winwin
situatie”, zegt schepen Her
rewyn. “Door het nabije kla
verblad stroomde heel wat
regen in de Markebeek,
waardoor het gebied vaak
overstroomde. Dankzij een
waterbuffer werd dat pro
bleem verholpen, en tegelijk
konden we een speelzone
aanleggen.”

Afgewerkte speelzone aan Preshoekbos voorgesteld

Opknapbeurt van groenzones in 
Leievallei dankzij project Valys
Verschillende delen van 
de Leievallei krijgen 
dankzij project Valys een 
opknapbeurt. In de lijn 
van die interregionale sa
menwerking werd de 
speelzone Preshoekbos 
voorgesteld die er kwam 
dankzij Corrid’or, de 
voorloper van Valys.
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W De scouts van Menen kunnen de vernieuwde speelzone aan de Markebeek in Kortrijk alvast smaken.
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“Dankzij het 
publieksluik heeft 
de bevolking inspraak 
in de verschillende 
projecten”

HARELBEKE/ROESELARE

Wielermuseum zoekt 
spullen van 
E3 Harelbeke
In 2017 wordt de zestigste 
editie van de E3 Harelbeke 
gereden. Naar aanleiding van 
dit jubileum werkt Wielermu
seum Roeselare samen met 
de organisatie van de E3 aan 
een nieuw boek. In het voor
jaar wordt aansluitend ook 
een tentoonstelling georgani
seerd over de afgelopen edi
ties van de E3 Harelbeke, dit 
in samenwerking met het 
Stadsarchief Harelbeke en de 
stedelijke cultuurdienst.
Heb je nog oude foto's, affi
ches, krantenknipsels, film
pjes, truien of een ander sou
venir van de E3? Het Wieler
museum is ernaar op zoek. Je 
spullen worden met zorg ge
digitaliseerd en beschreven 
en jouw object kan zo een 
plaatsje veroveren in de ten
toonstelling. De E3wielerob
jecten kan je binnenbrengen 
bij Stadsarchief Majestic, 
Gentsestraat 13 bis in Harel
beke. Het archief is open op 
dinsdag van 9 tot 12 uur en 
van 14 tot 17 uur of na af
spraak. Meer info via ar
chief@harelbeke.be of wieler
museum@roeselare.be of op 
de website wielermuseum.be  
(mmr)

WERVIK

VtbKultuur brengt je 
naar Himalaya
In de herfst wordt steevast 
het startschot gegeven van de 
najaarsactiviteiten van het 
Wervikse VtbKultuur. In ge
meenschapscentrum 't Forum 
kunnen geïnteresseerden 
vrijdag terecht voor een boei
ende audiovisuele reportage 
over het Himalayagebergte. 
Jan Thienpont en Rita Van
den Branden vertellen er over 
enkele kleurrijke plaatsen in 
dit onherbergzame gebied en 
hun bevolking. Liefhebbers 
zijn welkom vanaf 19.30 uur 
en betalen 3 euro als ze lid 
zijn, 3,50 euro als nietlid.  
(djr)

Bij de start van dit nieuwe
schooljaar worden in Vlaande
ren de eerste proefprojecten in 
het kader van het nieuwe Duaal 
Leren concreet. “Wij zien een 
grote meerwaarde in een uitbrei
ding van werkplekleren in onze 
opleidingen”, zegt Myriam De
vriendt, algemeen directeur van 
het Vrij Technisch Instituut en 
Centrum Deeltijds Onderwijs 
Kortrijk. “Samen met ons team
van technisch adviseurs, traject
begeleiders en leerkrachten zijn 
we daarom ingestapt in het pro

Leerlingen VTI en CDO
pioniers in duaal leren
Zes leerlingen van het Vrij 
Technisch Instituut van 
Kortrijk kiezen voor een 
nieuwe leerweg en zullen 
vanaf nu elke week min
stens twee dagen leren op 
de werkplek.

ject ‘Check op de Werkplek’ van 
het opleidingscentrum Hout.”

Dit project past binnen de doel
stellingen van minister van On
derwijs Hilde Crevits(CD&V)
om vanaf september 2017 duaal 
leren en werken als volwaardige 
leerweg in het onderwijs te in
troduceren. Om alle doelstellin
gen van het leerplan te behalen, 
wordt de opleiding ook opge
splitst over minstens twee be
drijven.

“Na een jaar lang voorbereiding
is de tijd voor het echte werk 
aangebroken”, zegt Devriendt. 
“De leerlingen uit het zevende 
jaar interieurinrichting van het 
VTI Kortrijk krijgen de keuze 
om hun opleiding op de klassieke
manier te doorlopen of een 
nieuw leertraject met een groot 
aandeel werkplekleren te vol
gen.”  (vkk)
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loft wordt casco verkocht.
“Vergelijk het met een grote
doos waarin je zelf nog muren
kan plaatsen. De technieken
zijn natuurlijk wel allemaal
voorhanden.”  (pma)

 De oude fabriek is een be
kend zicht in de gemeente. Nu
zijn de eerste bewoners naar
hun loft getrokken, ze werden
verwelkomd door de burge
meester van Avelgem, Lieven
Vantieghem (CD&V). 

“De Groote Fabrieke is een
goed bewaard spinnerijge
bouw uit 1907 in Manchester
stijl, dat binnenkort volledig
opnieuw in gebruik zal worden
genomen als woonsite” zegt
Jan Peperstraete van De Groo
te Fabrieke. “Omdat het een
beschermd gebouw is, heeft de

De Groote Fabrieke verwelkomt eerste bewoners
De Groote Fabrieke heeft 
zijn eerste bewoners ver
welkomd. De oude spinne
rij Leurent aan de Door
niksesteenweg in Avel
gem onderging sinds 2011 
een grondige renovatie. 
Het wordt een project 
met 59 lofts. 

renovatie tijd gekost. Sommi
ge stukken moesten we zelfs
volledig opnieuw maken. Bin
nen een paar maanden is alles
afgewerkt, van de 59 eenheden
zijn er nog 15 te koop.” Elke

AVELGEM 

W De burgemeester ontving de eerste bewoners met een glaasje. 
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