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Klinken op het nieuwe jaar!

Het gemeente- en OCMW-bestuur nodigen alle inwoners van Avelgem uit 
voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2016 van 11 tot 14 uur in 

Spikkerelle. 
 

Zet het nieuwe jaar feestelijk in met nieuwjaarswensen, hapjes en  
drankjes in een sfeervol kader.   

Ook voor de kinderen wordt het een feest!  Er zijn kindvriendelijke hapjes, 
bubbels en animatie met onder andere glittertattoos.   

 

We wensen je een mooi en zorgeloos 2016  
en heten je van harte welkom op de 

nieuwjaarsreceptie!

Nieuwjaarsreceptie inwoners 
ZONDAG 10 januari 2016 

11 uur tot 14 uur 
Spikkerelle 
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Uw gemeente

Diensten gesloten
Het gemeentehuis, Sociaal 
Huis en Spikkerelle zijn geslo-
ten op vrijdag 1 januari 2016.

Het containerpark en de  
bibliotheek zijn gesloten op vrij-
dag 1 en zaterdag 2 januari 2016.

De sportdienst, de sporthal 
en het zwembad zijn gesloten 
van maandag 21 december 2015 
tot en met zondag 3 januari 2016.  
Enkel op voorhand aangevraagde 
en toegestane reservaties kunnen 
plaatsvinden tijdens deze periode.

Kringloopwinkel & Oxfam  
Wereldwinkel opnieuw open! 
 
Door werken aan het gebouw, moesten de Kringloopwinkel en de 
Wereldwinkel enkele maanden de deuren sluiten. Sinds 12 decem-
ber kan je opnieuw terecht in de Kringloopwinkel en de Oxfam 
Wereldwinkel in de Doorniksesteenweg 185 in Avelgem. 
Openingsuren: Dinsdag t.e.m. vrijdag 9.30u-12.30u | 13u-17.30u 
                      Zaterdag: 9.30u-12.30u | 13u-17u 
Meer info: www.dekringloopwinkel.be 

 

Inzamelen van kledij
Om de inzameling van kle-
dij te optimaliseren werkt 
de gemeente samen met De 
Kringloopwinkel. Een aantal 
textielcontainers krijgen een 
nieuwe plaats.  De locaties 
worden hiernaast opgesomd. 
Dat Avelgem geëngageerd is,  
merkt De Kringloopwinkel aan 
de steeds stijgende inzame-
ling: zo steeg de inzameling 
van kledij via textielcontainers 
met 5% in 2015.  De huis-aan-
huisafhalingen van kledij brach-
ten 8% meer op dan vorig jaar. 

Locaties textielcontainers
l Parking sportcentrum, 
Avelgem 
l Parking oudstrijders-
monument, Bevrijdingslaan, 
Avelgem
l Ingang Kringloopwinkel, 
Avelgem 
l Parking St. Amandswijk, 
Kerkhove 
l Parking pompgebouw, 
Bossuit 
l Parking OC Outrijve 
l O.L.Vrouwstraat, 
Waarmaarde

Wat gebeurt er dan met uw oude kledij?  
 
Alles doorloopt een strenge sortering 
in de centrale werkplaats. Daarna 
verdelen medewerkers de kledij naar 
de verschillende kringloopwinkels, 
daar wordt alles voorzien van een 
prijs en in de winkel gehangen. De 
opbrengst van verkochte spullen gaat 
naar de uitbouw van de werking én 
vooral naar de tewerkstelling van 
mensen die moeilijk aan een job 
geraken. Zo zijn er in de ‘kledijbusi-
ness’ 70 mensen aan het werk in 
Zuid-West-Vlaanderen. 

Straks op reis?  Vergeet niet de 
Kids-ID tijdig aan te vragen! 
 
Met de wintervakanties voor de deur herinneren we jullie eraan 
dat kinderen een Kids-ID (= identiteitskaart voor kinderen) moe-
ten hebben als ze naar het (Europese) buitenland vertrekken.  
De aanvraagprocedure duurt minstens twee weken, dus tijdig aan-
vragen bij de dienst burgerzaken...   
Opgelet! Enkel als ouder kun je een kids-ID aanvragen en je kind 

moet fysiek aanwezig zijn bij de 
aanvraag.  Een nieuwe kids-ID kost 
6 euro.  Hiervoor heb je ook een 
recente pasfoto met witte ach-
tergrond nodig (formaat: 45 mm 
hoog, 35 mm breed; het hoofd 
minimum 25 mm en maximum 40 
mm).
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Leefomgeving

Praktisch
n Wanneer?  Van 29 februari 
tot 18 maart 2016. 
n Prijs? Het eerste uur is 
gratis, vanaf het tweede werkuur 
wordt 25 euro per begonnen uur 
aangerekend. 
n Inschrijven? Bezorg het 
inschrijfstrookje aan de dienst 
milieu in het gemeentehuis, via 
www.avelgem.be/hakselen of via 
milieu@avelgem.be.  De aan-
vraag moet ingediend zijn tegen 
5 februari 2016. 
 
Worden niet gehakseld  
noch meegenomen:
Snoeihout waarvan de takken 
kriskras op elkaar gestapeld zijn, 
takken met doornen of stekels, 
takken met een diameter dikker 
dan 8 cm, wortels, siergrassen, 
varens, bamboe, timmerhout van 
oude deuren, ramen of ander 
plantaardig afval dat geen snoei-
hout is.

Hakselronde  

Inschrijfstrook 
Hakselronde 

29/02/16 tot 18/03/16

Voornaam: ........................ 

Naam: .............................. 

Straat en nr.: ....................
........................................
 
Gemeente: ....................... 

E-mail: .............................
 
Het snoeihout zal gelegen 
zijn in de ..........................
(straat), nr.:............
 
Ik wens het hakselhout te 
behouden / niet te behou-
den (schrappen wat niet past)

Vanaf 1 januari 2016:  
bestel- en aanhangwagens  

niet langer toegelaten!

Belangrijke wijziging gemeentelijk recyclagepark

In Avelgem is er een recyclagepark 
zonder diftar-weegbrug. Hierdoor 
is het quasi onmogelijk het juiste 
tarief te bepalen voor de aanvoer. 
De laatste jaren geven duidelijk aan 
dat de werkelijke kost amper door-
gerekend wordt aan de vervuiler en 
dat de afvalkost vooral gedragen 
wordt via de algemene belastingen.  

De ramingen voor 2016 voorspellen 
een kostenstijging voor Avelgem 
van 19% (totale voorziene kost voor 
2016: 609.929€)!  Daarnaast zijn er 
recente wijzigingen in het wettelijk 
kader (o.a. vennootschapsbelasting, 
kilometerheffing en milieuheffing) 
die de kosten mee opdrijven.  Ook 
merken we dat het huidig systeem 
afvaltoeristen aantrekt uit naburige 
gemeenten.  Een weegbrug instal-
leren op de huidige locatie is echter 
technisch onmogelijk. Dan blijft 
één alternatief over: het verbieden 
van bestel- en aanhangwagens 
op het recyclagepark in Avelgem. 
 
Tijdens de gemeenteraad van 30 
november 2015 werd beslist dat 
enkel nog personen te voet, met de 
fiets of kruiwagen en personenwa-
gens ZONDER laadbak of aanhang-
wagen, toegelaten worden op het 
recyclagepark.

De in Avelgem niet-toegelaten 
voertuigen (o.a. bestelwagens, 
personenwagens ingeschreven als 
lichte vracht, landbouwvoertui-
gen, aanhangwagens) kunnen met 
hun afval terecht op de recycla-
geparken van Imog in Moen en 
Harelbeke, waar de aanvoerder wel 
een correcte prijs aangerekend krijgt. 

Tengevolge de beslissing vervalt de 
rode afvalstoffenbon (10 euro/stuk). 
Deze kunnen tot 1 januari 2017 
worden ingeruild voor groene of gele 
afvalstoffenbonnen op het container-
park of voor geld in het gemeentehuis.  

Het milieustraatje en het binnen-
brengen van klein gevaarlijk afval, 
frietvet en elektrische toestellen 
(bruin- en witgoed) blijven gratis. 
Voor de andere fracties bestaan heel 
wat alternatieven:
- de huis-aan-huis ophalingen; 
- de glasbol en de kledijcontainer;  
- composteren van keuken- en 
tuinafval en/of kippen houden; 
- grasmaaisel mulchen of ver-
werken als bodembedekking; 
- de gemeentelijke hakseldienst;
- de tuinafvalbak (via IMOG); 
- De Kringloopwinkel.

Meer info: Dienst milieu - www.
avelgem.be - www.imog.be 
 
Openingsuren recyclagepark 
Avelgem: 
di, woe en vrij: 9u-12u en  
13u-17u 
za: 9u-15u (doorlopend open) 
 
Openingsuren recyclagepark 
Imog Moen en Harelbeke 
ma, di, woe, do, vrij: 7u-19u 
za: 8u-16.30u

Glasbol Kerkhove verplaatst
De glasbol wordt verplaatst van de Scheldekaai naar de Sint-Amandswijk 
(kant Brugstraat).
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Vrije tijd

Inschrijfstrook 
Hakselronde 

29/02/16 tot 18/03/16

 
Bezorg de inschrijfstrook 
ingevuld en ondertekend 

terug aan de dienst milieu 
in het gemeentehuis of via 
www.avelgem.be/hakselen 
of stuur uw gegevens door 
naar milieu@avelgem.be.

 
De aanvraag moet ingediend 
zijn tegen 5 februari 2016.

Handtekening en datum:
---------------------------- 
----------------------------

‘Sculpturen  
en schilderij’
18/01/16 - 15/02/16 

Foyer Spikkerelle 
 

Toegang gratis. 
Te bezichtigen tijdens de  

openingstijden van 
Spikkerelle.

Jeugdfilm 
De Verenkoning

WO 20/01/16 - 13.30u 
Spikkerelle

Een fantastisch familie-avontuur 
over een naïeve maar stout-
moedige jongen die het gevecht 
tegen het vreselijke monster 
- de verenkoning - niet schuwt.  
Deze prachtige animatiebeelden 
tonen een meeslepend verhaal 
over liefde en verlies. 

Info: Dienst Jeugd en Cultuur 
056 65 30 90 - cultuur@avel-
gem.be - Prijs: € 3 (volw.) -  
€ 2,50 - € 2 (vrijetijdspas) 

Laat vuurwerk de pret niet bederven
Onderschat het gevaar niet!
Met eindejaar steken heel wat 
mensen traditioneel feestvuur-
werk af.  In principe is dit niet 
toegestaan.  De gemeente 
raadt tevens het oplaten van 
wensballonnen ten sterkste af. 
 
Onderschat de gevaren van feest-
vuurwerk niet.  Jaarlijks gebeu-
ren er ongevallen met blijvende 
lichamelijke letsels en/of mate-
riële schade.  Wees waakzaam 
en voorzichtig, het gaat hier over 
springstof.  De FOD Economie 
stelt een folder ter beschikking 
via http://economie.fgov.be. 
Let op waar je vuurwerk koopt en 
welke soort je koopt.  Koop enkel 
wettig en veilig vuurwerk met 
kwaliteits- en veiligheidslabels.  

Denk aan de huisdieren
Aangezien heel wat honden angst-
gedrag vertonen bij het horen 
van vuurwerk, vragen we om de 
tijdspanne waarin vuurwerk afge-
stoken wordt, te beperken.

In geval van ongevallen ...
Bel bij ernstige brandwonden 
onmiddell i jk de hulpdiensten.   
Laat overvloedig zuiver en koud  
water over de verbrande zones  
lopen.  Smeer geen zalf of andere 
middeltjes op de brandwonden. 

Brandwondencentrum Neder-over-Heembeek: 02 264 41 11
Hulpdiensten: 100 of 112

Tentoonstelling 
Jan Dheedene
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Vrije tijd

Laat vuurwerk de pret niet bederven Poëtisch genot in Avelgem tijdens  
de Week van de Poëzie

Jeugdtheater ‘Pas Geridderd’

Ridder Jan en Ridder Marc zijn 
net tot ridder geslagen. Hun kas-
teel vol gangen en diepe ruimtes 
lijkt wel een doolhof, en op zoek 
naar elkaar, tuimelen ze van de 
ene vreemde situatie in de an-
dere. Ridder Jan droomt reeds 
van draken verslaan en Ridder 
Marc van Fifi en jonkvrouwen.  
Ze popelen vooral om als rid-
ders te strijden en voor ze 
het weten staan ze oog in oog 
met een geslepen zwaard!   

De voorstelling is op maat van 
kinderen.
 
Jan en Marc Breban treden al min 
of meer hun hele leven samen 
op. Deze twee broers brengen 
theater waar iedereen plezier aan 
beleeft: toffe verhalen, visueel 
en fysiek spel voor de kleintjes, 
kwinkslagen voor de ouderen.   
 
Organisatie: Jeugdraad Avelgem 
jeugd@avelgem.be

Regionaal  
Archeologisch 
Museum van de 
Scheldevallei in 
Waarmaarde op-
nieuw te bezichtigen! 
 
Het museum herbergt de groot-
ste collectie archeologische 
vondsten uit het West-Vlaamse 
deel van de Scheldevallei.   
Het focust op objecten die date-
ren van het Paleolithicum tot de 
tijd van de Merovingers. 
 
Na een grondige opruimbeurt 
is het museum opnieuw te 
bezichtigen.    
Het museum is elke tweede 
zondag van de maand open voor 
vrij bezoek van 13u-17.30u of 
op afspraak via 0497 68 00 32 
of museum@vobow.be. 

www.vobow.be/museum

ZO 24/01/16| 14.30u | Spikkerelle | gratis 

Voorstelling conservatorium 
DO 28.01.16 - 18.30u 
Spikkerelle - toegang gratis 
Info:  
conservatorium@avelgem.be

Poëtisch ontbijt en poëzie  
op muziek 
ZA 30.01.16:  
-Ontbijt: 7u-9u 
-Poëzie op muziek: 9.30u-10.30u 
Bibliotheek Avelgem 
Ontbijt: €7 - €4 (kinderen tot 12 
jaar)  
Inschrijven voor 23.01.16 
Voorstelling: gratis 
 
Info: bibliotheek@avelgem.be, 
056 65 30 40 of spikkerelle@
avelgem.be, 056 65 30 90.

Op zaterdag 30 januari serveren 
Spikkerelle en de bibliotheek een 
uitgebreid poëzie-ontbijt (fairtrade) 
met bubbels en met gedichten. 
Aansluitend brengt Hilde van Laere 
poëzie op muziek met Brise L’Ame 
SoLaere.  Deze voorstelling  is gratis 
en zowel toegankelijk voor zij die inge-
schreven zijn voor het ontbijt als voor 
alle andere bibliotheekbezoekers.
 
Van 28 januari tot en met 3 februari 
wordt poëzie volop in de kijker gezet: 
panelen en banners met poëzie in het 
straatbeeld en een poëtisch kaartje 
in de bibliotheek.

Spikkerelle, het conserva-
torium en de bibliotheek  
zorgen voor poëtische 
hoogtepunten tijdens de 
Week van de Poëzie!

Op Gedichtendag, donderdag 28 
januari, verzorgen de leerlingen 
van het Conservatorium Avelgem 
een poëtische theatervoorstelling 
om 18.30u in Spikkerelle. 
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Leven en welzijn

Het Dorpsrestaurant van ZOHRA  
zoekt extra chauffeur

De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar 
een enthousiaste vrijwilliger voor vervoer 
naar het Dorpsrestaurant.
ZOHRA zoekt  een vrijwilliger om gebruikers 
te voeren naar het DORPSRESTAURANT 
van ZOHRA. ‘Kan jij je enkele keren in de 
maand vrij maken op dinsdagmiddag om 
mensen uit Avelgem te brengen naar het 
Dorpsrestaurant? Dan ben jij de chauffeur 
die we zoeken om ons ZOHRA-team te ver-
volledigen!’ Aan de hand van een beurtsy-
steem breng je samen met andere vrijwilli-
gers, minder mobiele inwoners van Avelgem 
naar het Dorpsrestaurant.
Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact 
op met de vrijwilligersdienst ZOHRA.      
              
Meer info bij ZOHRA op 056 65 30 36 of via zohra@avelgem.be.

n 5/01/2016: Seldersoep, 
rundsburger met raap- en uien-
stamppot, chocoladepudding.

n 12/01/2016: Nieuwjaarsmenu

n 19/01/2016:Champignonsoep, 
varkenswangen met rauwkost en 
kroketten, karamelpudding.
 
n 26/01/2016: Groentesoep, 
hutsepot met worst en breughel-
spek, rijstpudding.

Het Rode Kruis leert je hoe eerste hulp te verlenen!

Wie snel kan handelen na een 
ongeval, kan vaak erger voorko-
men. Op dinsdag 19 januari start  
opnieuw een gratis cursus eerste 
hulp bij het Rode Kruis  Avelgem. 
 
De lessenreeksen bevatten veel 
praktische oefeningen.  Een vol-
ledige cursus bestaat uit 2 reeksen 
van 6 avonden: 
Reeks 1 
‘Eerste hulp’ omvat o.a. reanima-
tie, huidwonden, brandwonden, 
verslikking, verstuiking …

Reeks 2 
‘Helper’ is het vervolg op reeks 1 en 
omvat o.a. hersenschudding, hy-
perventilatie, flauwte, tekenbeet … 

Praktisch
Rode Kruislokaal, Yzerwegstraat 2, 
8580 Avelgem  
 
2 reeksen van 6 avonden telkens op 
dinsdagavond van 19u tot 21.15u.

Meer info: Jacques Casteur - 056 64 62 62 - jacques.casteur@skynet.be

Reeks 1 start op dinsdag 19 januari 
2016 (mogelijkheid om een test 
af te leggen op zaterdag 5 maart)
Reeks 2 start op dinsdag 8 maart 
2016 (mogelijkheid om een test 
af te leggen op zaterdag 23 april)
Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens 
het jaar dat men de cursus volgt.

 

Het Praatcafé:  
gezellig babbelen 
in het Nederlands, 
zoekt vrijwiligers!

Het praatcafé is een gezellige plaats waar de deelnemers hun ken-
nis van het Nederlands inoefenen door te praten over actuele thema’s. 
Hierbij is het de bedoeling dat de inbreng zoveel mogelijk van de deel-
nemers zelf komt.  Het is niet de bedoeling dat er les gegeven wordt.  
 
Voel JIJ je aangesproken om als VRIJWILLIGER dit praatcafé 
maandelijks te modereren?  
Neem dan gerust contact op met nt2@uwavondschool.be of  
sociaalhuis@avelgem.be.
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Leven en welzijn

Meer info: Jacques Casteur - 056 64 62 62 - jacques.casteur@skynet.be

Wachtdiensten
Apotheek: www.apotheek.be of 0903 99 000 (1,5 euro per minuut) 
Dokter: 056 64 75 20  
Voor de inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00 
Tandarts: 0903 399 69

Bevolking

Geboorten
10.11.2015 Jaimy Durnez, zoon 
van Chris en Sylke Ysebaert 

10.11.2015 Juliette Vynckier, 
dochter van Jonas en Saraï 
Desauw 

14.11.2015 Jules Moreau, 
zoon van Jurgen en Delphine 
Vanassche 

17.11.2015 Lionel Vercoutere, 
zoon van Bram en Kelly 
Vanwynsberghe 

17.11.2015 Mathias Declercq, 
zoon van Vincent en Vanessa 
Declercq 

25.11.2015 Clémence 
Vercruysse, dochter van Tom  
en Eline Van Raemdonck

Overlijdens
06.11.2015 Febronie Tomme, 
weduwe van André Van 
Lerberghe 

13.11.2015 Agnès 
Vanrenterghem,  weduwe van 
Clement Meuret 

15.11.2015 Godelieve Leenaert, 
weduwe van Albert Caes 

22.11.2015 Godelieve Callewier, 
weduwe van Marcel Debosscher 

22.11.2015 Francine Hellin, 
echtgenote van Alfred 
Vanmeenen

07.12.2015 Cecilia Deplancke, 
weduwe van Gabriël Manhaeve

Jubilea en ontvangsten

© Fotografie Losfeld
Ontvangst 60-jarigen (28/11/2015)

Gemeente Avelgem kiest voor  
sociaal-economische sector

Het gemeentebestuur kiest bewust voor een beleid 
met aandacht voor sociaal-economische tewerk-
stelling.  Reeds voor het groenonderhoud van het 
openbaar domein werkt de gemeente samen met 
een bedrijf in de sociale economie.  Vanaf januari 
zullen ook de gemeentelijke publicaties bedeeld 
worden door een sociaal-economisch bedrijf.   
De huis-aan-huis-bedeling zal gebeuren door fietskoeriers, hierdoor zal 
de bedeling niet langer op dezelfde dag voor heel Avelgem gebeuren, 
maar verspreid worden over meerdere dagen.

Gérard Vanovervelt  
100-jarige  
(Avelgem 19/11/1915)

Ontvangst 50-jarigen (21/11/2015)

Noël Debels en Simonne Beel  
Gouden Bruiloft  

(Avelgem 10/12/1965)

© Krant van West-Vlaanderen
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VACATURE
Secretaris-Toezichter CONSERVATORIUM 
deeltijds (15 uur) | Contractueel C1-C3

TAKEN
Je bent hét aanspreekpunt 
van het Avelgemse filiaal van  
c o n s e r v a t o r i u m  Ko r t r i j k . 
Leerlingen, ouders en leerkrach-
ten kunnen steeds bij jou terecht. 
 
Je verzorgt zelfstandig admini-
stratieve opdrachten, logistieke 
taken en het leerlingentoezicht. 
 
Daarnaast sta je in voor de goede 
samenwerking met de schooldirec-
tie in Kortrijk en de dienst jeugd & 
cultuur van Avelgem.

PROFIEL
Je  bezit een diploma secundair 
onderwijs.
 
Je bent zelfstandig en flexibel 
ingesteld. 
 
Je beschikt over een creatieve per-
soonlijkheid en bent administratief 
nauwkeurig.  
 
Je zoekt gericht een deeltijdse 
functie waarbij je ’s avonds én op 
zaterdag wil werken. 
 
Je hebt een brede interesse in het 
kunstonderwijs.

WIJ BIEDEN
Een veelzijdige job in een aange-
name werkomgeving.  
 
Aanvangswedde € 716,90 bruto/
maand – eindwedde €  1.312,12 
bruto/maand + maaltijdcheques 
en fietsvergoeding. 

Indiensttreding voorzien op  
1 maart 2016. 

INTERESSE?
Solliciteren doe je online via de gemeentelijke website www.avelgem.be/vacatureconservatorium.  
Op  d i n sdag  5  j anua r i  2016  om 17 .00  uu r  wo rd t  de  kand i da t en l i j s t  a f ges l o t en . 
Meer info bij personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 30 30.


