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OVERLIJDENS

Lydia Windels

Félice De Lombaerde

14/11/1937 – 20/09/2018

04/04/1935 – 18/09/2018

INGELMUNSTER Op 10 november
1956 trouwde Lydia met Roger
Cauwelier, die op 26 februari
2014 overleed. Na het huwelijk
woonden ze één jaar in Izegem
en daarna 56 jaar op het Acaciaplein. Ze was de moeder van
Marijke, met Hedwig Vanmarcke
(Zuster Coopmanstraat). Ze was
de oma van Sharon en Sarah. Ze
had vier achterkleinkinderen:
Viktor, Marthe, Remi en Mathis.
Lydia liep school in Ingelmunster.
Op 14-jarige leeftijd ging ze werken in de schoenenindustrie in
Izegem. Toen de firma Dekimpe
failliet was, ging ze aan de slag in
het houtbedrijf Devriendt in de
Kortrijkstraat. Haar gezin was
heel belangrijk voor haar. Ze
hielp mee met de opvoeding van
haar twee kleindochters. Ze had
eveneens een heel hechte band
met haar broer en zussen. Ruim
4,5 jaar geleden werd Lydia
opgenomen in het wzc Maria
Rustoord. Ze overleed er op
donderdag 20 september. De
uitvaart vond plaats op 27 september in de Sint-Amandskerk.
Na de crematie werd de as bijgezet in het columbarium op de
gemeentelijke begraafplaats.
(RED/Callewaert-Vandevyver)

INGELMUNSTER In oktober 1957
trouwde Félice met Frans Van
Gheluwe, die in december 2007
overleed. Na het huwelijk vestigde ze zich bij haar schoonouders
in Sint-Eloois-Winkel. Daarna
woonden ze ruim 23 jaar in de
Gentstraat. Ze verbleef een viertal jaar in het wzc Maria Rustoord. Ze was de moeder van
Bernard (met Myriam Desmet/
Oostrozebekestraat), Marleen
(met Rudy Victor/Aalter), Kathleen
(met Hendrik Blaton/Meulebeke)
en wijlen Marc (overleden in
2004). Ze was de grootmoeder
van zes kleinkinderen. Ze had
ook zes achterkleinkinderen, het
zevende is op komst. Na de
schooljaren hielp ze in het ouderlijke café. Na het huwelijk was ze
huisvrouw. Samen met haar echtgenoot was ze jaren medewerker
bij KSVI. Ze was lid van Samana.
Na een trombose begon Félice te
sukkelen met de gezondheid. Ze
overleed op 18 september in de
Sint-Jozefskliniek. De uitvaart
vond plaats op 25 september in
de Sint-Amandskerk. Na de crematie werd de as begraven op
de gemeentelijke begraafplaats.
(RED/Uitvaartcentrum CallewaertVandevyver)

48 flats rijzen
op langs kanaal
INGELMUNSTER Bouwpromotor Urbes bouwt
langs het kanaal Roeselare-Leie en rechtover de
zwaaikom en naast restaurant Goed Ter Couteren 48 appartementen
verspreid over drie projecten: De Barge en Houten Waal 1 en 2. De aannemer is Bouwbedrijf
Romel en de verkoop is
in handen van Bordes.

De flatgebouwen worden mooi ingekaderd in de groene kanaalomgeving.
(GF)

“De namen van de residenties
zijn namen van boten en refereren uiteraard naar het dichtbij liggende kanaal”, zegt Brecht Romel. “Een barge is een sleepschip
of trekschuit (Gentse Barge) en
een houten waal is een binnenvaartschip dat nog tot na de Tweede Wereldoorlog op onze binnenwateren voer. De drie nieuwe residenties kaderen in een residentiële
ontwikkeling
van
de
kanaalzone aan de zwaaikom in
Ingelmunster.”
Een eerste appartementsblok, residentie De Barge, ligt naast restaurant Goed Ter Couteren en tegenover de zwaaikom. ‘De Barge’
telt 20 appartementen verdeeld
over 5 bouwlagen, in een nog aan

te leggen groene parkzone en met
ondergrondse afgesloten garageboxen. De ruwbouw is volledig af,
nu nog de afwerking. Eind dit jaar
kunnen de eerste kopers er al intrekken. Naast De Barge en in dezelfde groene parkzones bouwen
we nog 2 residenties. Houten
Waal 1 bestaat net als De Barge
uit 20 appartementen verdeeld
over 5 bouwlagen. Houten Waal 2
heeft 8 appartementen verdeeld
over 3 bouwlagen. De ondergrondse afgesloten garages lopen
door onder beide appartementsblokken. De publieke parkzone
waarin de residenties liggen zullen aansluiten op het jaagpad.”
In de drie residenties is er een
mix van 1-, 2- en 3-kamerappartementen. De appartementen vol-

doen aan de normen die pas van
kracht worden in 2021 (E30). Er
wordt immers verwarmd met een
warmtepompsysteem. Dat systeem laat ook toe om passief te
koelen in de zomer. Tenslotte kan
je als koper ook kiezen om aan te
koppelen aan zonnepanelen.
De verkoop is volop bezig. “We
stellen vast dat de kopers en kandidaat-kopers uit de hele regio komen, omdat het heel mooi wonen
zal zijn als de nieuwe centrumbrug klaar is en de stationsbuurt
geherwaardeerd is. De open structuur van de nieuwe centrumbrug
zorgt er ook voor dat de groene
overs van het kanaal verder kunnen uitgebouwd worden tot een
samenhangend landschap.” (IB)
Info: www.bordes.be.
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BEZOEK
ONZE
KIJKWONING!

NBLOEM!
Nieuwbouwproject DE KOREge
en terras)
incl. gara
Appartementen (vanaf € 257.500
253.829)
€
af
(van
gen
en nieuwbouwwonin
R!
HUU
TE
en
TE KOOP

NIEUW
RESIDENTIE
LE DUC:

INGELMUNSTER Tijdens het kermisweekend viert Jeugdhuis Kontrabas voor de 51ste keer feest in
en rond het lokaal op het Stationsplein. Dit jaar zijn er geen nevenactiviteiten voorzien. De Kontrabas focust vooral op muziek. Op
vrijdag 28 september zijn leden
en sympathisanten vanaf 19 uur

welkom in Jeugdhuis Kontrabas.
Om 21 uur is er een optreden van
Peer, gevolgd door Freaky Age
(22.30 uur), Janez Detd (0.15 uur)
en als afsluiter dj Fax (2 uur). Toegang : 8 euro. Op zaterdag 29 september is de Kontrabas opnieuw
vanaf 19 uur open voor een nieuwe lading muziek met Dobrow

(20 uur), Robex (22 uur), Kleine
Sanders & Skumic (middernacht),
Blvckprint (1 uur) en B-Straw (3
uur). Toegang : 5 euro. Op zondag
wordt afgesloten met vanaf 11 uur
gratis toegang voor de optredens
van Kapitein Seppos (13 uur), Humanga Danga (15.30 uur) en Zebras Are Timeless (17.15 uur).

Gratis
schatting!

4 app. met carport
en terrassen
op topligging!

OPENINGSWEEKEND KANTOOR HARELBEKE:
22-23 SEPTEMBER (gratis drankje en hapje)
Ingelmunster | Stationsstraat 4 bus 1
Harelbeke | Kortrijksesteenweg 401
✆ 051485236
www.immo-casa.be - info@immo-casa.be
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Verstraete Geert bvba
Bruggestraat 83, 8770 Ingelmunster
Tel. 051309500 - www.kantoor-verstraete.be
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