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U wordt vriendelijk
uitgenodigd op de
nieuwjaarsreceptie,
aangeboden door het
gemeentebestuur, op
zondag 9 januari 2011
van 11.00 tot 14.00 uur
in Gemeenschapscentrum
Spikkerelle, Scheldelaan
6 in Avelgem.
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Dienst Jeugd en Cultuur
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Scheldelaan 6 – 8580 Avelgem

Jeugd
T 056 65 30 90 – F 056 65 30 99
jeugd@avelgem.be
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•

openbare speelruimte (her)inrichten en
vernieuwen voor verschilende leeftijdsgroepen, ook in de deelgemeenten;
•
ondersteunen van bewonersinitiatieven
voor speelstraten;
• brandbestrijding en –preventie organiseren voor het jeugdwerk;
• organisatie van een jongerenevenement voor en door de jeugd in Avelgem;
• drempelverlagende maatregelen treffen voor de speelpleinwerking, het cultuuraanbod, …

Jeugd is heden en toekomst!
Avelgem maakt plannen
voor de jeugd

•

Het gemeentebestuur van Avelgem heeft
haar plannen voor kinderen en jongeren
voor de komende 3 jaar op papier gezet.
Vooraleer men deze plannen begon te
smeden, maakte de gemeentelijke dienst
Jeugd & Cultuur een stand van zaken op.
Waar scoort Avelgem? Op welke vlakken
kan het beter?
Begin 2010 ging men van start met het
bevragen van kinderen, jongeren, jeugdwerkers, schooldirecties, … Verschillende
gesprekken en interviews werden afgenomen om het Avelgemse jeugd(werk)beleid
in kaart te brengen.

•
•
•

Volgende punten verdienen nog wat extra
aandacht

De voornaamste positieve vaststellingen
waren
•
4

gemeentelijke initiatieven (kinderclub,
’t speelplein, grabbelpas, …);
intense ondersteuning van jeugdverenigingen;
aanwezigheid van een ruime scholengemeenschap;
vele communicatiekanalen (Spikkerelle
magazine, website, vakantiebrochures,
infoblad,…);
rijk
vrijetijdsaanbod
(bibliotheek,
zwembad en sporthal, Spikkerelle, verenigingsleven).

uitgebreid en populair aanbod van
Info Avelgem nr. 4 - 2010

•
•
•
•

buitenschoolse kinderopvang;
vrijetijdsaanbod voor +12-jarigen;
speelruimtebeleid;
de bekendheid van de dienst Jeugd.

Nadat de dienst Jeugd & Cultuur een duidelijk zicht had op de situatie van kinderen
en jongeren in Avelgem, werden samen
met een stuurgroep en het college van
burgemeester en schepenen de algemene
doelstellingen en concrete acties voor de
komende jaren uitgestippeld. Dit alles
werd in een (jeugdbeleids)plan gegoten en
in oktober 2010 voor subsidiëring naar de
minister van jeugd opgestuurd.

Hebt u interesse om mee te denken of
te werken of wil u graag het volledige
jeugdbeleidsplan eens rustig doorlezen?
Laat het weten via jeugd@avelgem.be.
U kan u ook altijd kandidaat stellen voor
de jeugdraad via lies.depraetere@skynet.be.

Een greep uit de
belangrijkste
projecten die de
komende jaren
gepland worden
•
•
•
•

organisatie van een dankmoment voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk;
uitgave van een brochure
over
het
particuliere
jeugdwerk;
mogelijke uitbouw van
een tienerwerking;
de opmaak van een
magazine voor tieners;
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Dienst Jeugd en Cultuur
Pieter Bracke
Scheldelaan 6 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 90 – F 056 65 30 99
cultuur@avelgem.be

Kenny Callens exposeert zijn
wondere wereld in Spikkerelle
Sinds 2001 is Kenny Callens
(°1980) op zijn atelierplek in
Kunstwerkplaats De Zandberg (kunstwerkplaats in
Harelbeke voor kunstenaars
met een beperking) intensief
bezig met kunst. Hij begeeft
zich in een breed artistiek werkveld waarin zowel
tekenkunst, poëzie als dans
aan bod komen. Zijn werken
zijn geïnspireerd op personen uit zijn omgeving of uit
de mediawereld. Niet toevallig passeren de schlagerzangers Christoff en Lindsay
vaak de revue.
Kenny werkt reeds jarenlang gefocust aan
zijn oeuvres. Hij hanteert voornamelijk
potlood, kleurpotlood en pastelkrijt. Voor
het maken van een kunstwerk vertrekt hij
niet vanuit een welbepaald idee. Bij aanvang schrijft hij in potlood een ‘tekstzin’
neer. Dit gaat over een reactie, een gevoel,
over ‘waar ik ziet, waar ik zit, waar ik
zoekt’. Dat soort zinnen met verwijzingen
naar personen uit zijn omgeving of uit de
mediawereld, worden nadien ingepast in
een lijnenspel.
Momenteel verkiest hij de witte, grijze en
zwarte tonen. Het lijnenspel is gebleven.
Bijwijlen oogt elk blad als een soort affiche, een heel persoonlijk pamflet waaronder tal van biografische lagen verscholen
liggen… Vandaar is de link gauw gelegd
naar de poëzie.
In zijn werk zie je naast de gebruikelijke
onderwerpen vaak het getal ‘30’ terug
komen. Op 8 mei 2010 werd Kenny der6

Dienst Jeugd en Cultuur
Pieter Bracke
Scheldelaan 6 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 90 – F 056 65 30 99
cultuur@avelgem.be

ontstond een verwantschap tussen de
twee schrijvers die tot op heden verder
zorgt voor intense momenten, inspiratie en een uitzonderlijke vriendschap.
Het is de eerste keer dat Callens een
solotentoonstelling krijgt, naar eigen
zeggen maakt dit hem uiterst fier en
geeft dit hem kracht. De tentoonstelling in Spikkerelle wijst hem de
weg om als kunstenaar nog meer te
groeien.

Praktisch:
De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen in Spikkerelle en
loopt van 3 december tot 30
december 2010 – openingsuren:
ma., di., do.: 9u-12u, wo.: 14u18u, vr.: 14u-19u

i
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tig jaar, dit was een grote mijlpaal in zijn
leven. Zijn huidig werk stond dan ook voornamelijk in het teken van deze belangrijke
gebeurtenis.
Enige tijd terug was Callens actief in theatergroep ‘La Compagnie Folie’. Sinds
enkele jaren verkent hij zijn expressiemogelijkheden via dans. Hij noemt het zelf
‘dansen met de zinnen’.
Sinds het voorjaar 2006 werd Kenny
betrokken in een poëzieperformance,
samen met dichter, schrijver, muzikant en
performer Peter Holvoet-Hanssen. Voor de
samenwerking schreef Kenny een dichtbundel ‘Kenias’, dichter Peter HolvoetHanssen schreef voor deze bundel ook zelf
twee nieuwe gedichten. De eeuwenoude
Phoenix-mythologie diende als inspiratiebron voor deze actuele teksten. De dichters brachten hun teksten tot leven in een
performance vol literaire en ornithologische verrassingen. Uit de samenwerking
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Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
T 056 65 30 40 – F 056 65 30 49
Caroline Vercruysse
bibliotheek@avelgem.be
Doorniksesteenweg 77A – 8580 Avelgem

Bibliotheekweek 2010
Tijdens de maand oktober viel er heel wat
te beleven in de bibliotheek van Avelgem.

ongelijk, maar de boeken van deze auteurs
blijven uiteraard uitleenbaar in de bibliotheek. Een ticket voor dit festival kon u op
de verwendag winnen in de bibliotheek.
Volgende bibliotheekbezoekers waren bij
de gelukkigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traditiegetrouw was er de jaarlijkse verwendag
Op zaterdag 16 oktober werd de rode loper
uitgerold. 241 bibliotheekbezoekers lieten
zich verwennen: nieuwe inwoners van de
gemeente, kinderen die zich lieten grimeren of die geboeid naar verhaaltjes luisterden, kersverse ouders die kennis maakten
met het boekenaanbod voor baby’s en peuters en vooral ook de trouwe bibliotheekbezoekers. De twee nieuw opgestarte projecten ‘Boekbaby’s’ (met het gezin naar de
bibliotheek) en ‘Fundels’ (digitale prentenboeken) zijn een schot in de roos.

De literaire puzzel van A tot Z
Dit jaar was er een aartsmoeilijke kruiswoordpuzzel voor wie van uitdagingen
houdt. Maar de puzzel werd succesvol
opgelost. Volgende deelnemers konden
dan ook een prijs in de wacht slepen:
1. Jan Davidts, Avelgem
(boekenbon van 25 euro)
2. Boaz Vanweehaeghe, Avelgem
(boekenbon van 15 euro)
3. Carine Maes, Avelgem
(boekenbon van 10 euro)
4. Rebecca Vercoutere, Avelgem
(troostprijs)
5. Delphine De Vos, Avelgem
(troostprijs)
6. Bart Vanweehaeghe, Avelgem
(troostprijs)

Geen bibliotheekweek zonder
auteurs
Voor de zevende maal bundelen de twaalf
bibliotheken uit de regio Kortrijk de krachten voor de organisatie van het literaire
festival Letterkoorts. Annelies Verbeke
(Slaap!, Groener gras, Vissen redden),
Oscar van den Boogaard (Meer dan een
minnaar, Magic man, Het verticale strand)
en Kader Abdolah (Het huis van de moskee, Spijkerschrift, De boodschapper & de
Koran, Dit mooie land) zorgden voor een
boeiende avond. De afwezigen hadden
8

Britt Vanheule, Avelgem
Annelot Baert, Avelgem
Bart Vanweehaeghe, Avelgem
Rebecca Vercoutere, Avelgem
Philippe Dekoker, Heestert
Jan Davidts, Avelgem
Delphine De Vos, Avelgem
Lucas Anrijs, Avelgem

Bingo
De robot Bingo uit de provinciale bibliotheekwedstrijd “Vind Bingo de zoekrobot”
werd intussen gespot. Het filmpje op www.
avelgem.be/bibliotheek/catalogus toont de
oplossing.

Info Avelgem nr. 4 - 2010

Bibliotheek
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Caroline Vercruysse
Doorniksesteenweg 77A – 8580 Avelgem

T 056 65 30 40 – F 056 65 30 49
bibliotheek@avelgem.be

Benieuwd wie de iPad gewonnen heeft. (de
winnaar wordt door de provincie persoonlijk verwittigd).
Voor wie geen kans zag om tijdens de
Bibliotheekweek eens langs te komen:
altijd welkom!
Via internet kan u ook overal onze catalogus raadplegen. 7 dagen per week, 24 uur
per dag. Surf naar www.avelgem.be/bibliotheek/catalogus. U kan meteen checken
of een bepaalde titel in de collectie aanwezig is. Eveneens kan u online boeken,
tijdschriftnummers, cd-roms en dvd’s aanvragen of een nieuwe vervaldatum registreren.

i

Marleen Temmerman
Naar aanleiding van de Bibliotheekweek
wordt al enkele jaren een bekend auteur
uitgenodigd. Dit jaar was er enige vertraging, vanwege de geannuleerde lezing van
Lieve Blancquaert. We zijn echter heel blij
dat we op donderdag 9 december Marleen
Temmerman konden verwelkomen. Tijdens
haar lezing vertelde mevrouw Temmerman
over de vrouwen die ze tijdens haar verblijf in Kenia ontmoet heeft via haar werk
als gynaecologe. De organisatie van deze
lezing was opnieuw in handen van tal van
verenigingen en de opbrengst gaat naar
de vrouwenwerking in Kenia (ICRH, International Centre for Reproductive Health).

Openingstijden: zie pagina 34 in deze Info.

Sprinters in de bibliotheek

Ook voor de allernieuwste boeken kan u
in de bibliotheek terecht!
Centraal in de bibliotheek vindt u op de
boekentafel al enkele maanden de sprinters. Sprinters zijn titels die de pers halen
omdat ze geschreven werden door gerenommeerde auteurs. Of het zijn absolute
bestsellers of opvolgers van eerdere successen.
Dankzij een speciale procedure zijn deze
uitgaven extra snel in de bibliotheek
beschikbaar.
Enkele toppers voor de maand december:

•
•
•
•

Bittere bloemen – Jeroen Brouwers;
De nevelprins – Carlos Ruiz Zafón;
Gitte – Kristien Hemmerechts;
Mijn thuis – Waris Dirie.

Sprinters kunnen gratis ontleend worden.
Reserveren van deze titels is eveneens
mogelijk via de webcatalogus www.avelgem.be/bibliotheek/catalogus, of in de
bibliotheek. Kostprijs: € 0,50 per titel.
U wordt via mail verwittigd zodra het
boek beschikbaar is. Gelieve dan ook uw
mailadres op te geven aan de infobalie
in de bibliotheek of via www.avelgem.be/
formulieren/e-mailformulier.

Info Avelgem nr. 4 - 2010
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Sportdienst
T 056 65 30 60 – F 056 65 30 69
Francky Platteau
sport@avelgem.be
Doorniksesteenweg 226 – 8580 Avelgem
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Succes Feesteloop stijgt!
Sfeer, gezelligheid, muziek en sport. De
Feesteloop is het bewijs dat sport en cultuur perfect samengaan!
Dit jaar geen Feesteworp, maar om de
feesteloop continuïteit in te blazen, werden toch een recreatieve jogging en een
loopwedstrijd georganiseerd. En 6 november werd een echt succes! Meer dan 310
sportliefhebbers kwamen aan de start van
één van de drie loopwedstrijden. Bijna 100
deelnemers meer dan vorig jaar! Nieuw dit
jaar was een loop voor kinderen en jongeren tot 14 jaar. Ook de weergoden waren
gunstig gestemd. Trots zagen het No Limit
Team, het Feesteworpcomité en de sportraad het succes van hun organisatie stijgen!

Resultaten
De jongsten liepen 1 ronde van ongeveer
2,5 km en startten om 18.45 uur. T’Jurven
Gabriëls overheerste de wedstrijd bij de
jongens en won de wedstrijd voor zijn zus
Joyce Gabriëls die de overwinning wegkaapte bij de meisjes. De eerste Avelgemnaar in deze race vonden we terug op de
3de plaats bij de jongens namelijk Andreas
Derycke. Bij de meisjes verdedigde Manou
Vervacke de Avelgemse kleuren uitstekend
door een 2de plaats bij de meisjes te verzilveren voor een zeer sterke Cato Cassiers, eveneens een jonge Avelgemse.

Laere voor Ine Defeyter en Sien Depaepe
die eveneens eerste Avelgemse werd.
Tot slot kwamen alle competitieve lopers
aan de start voor de 10 km om 20.00 uur.
Ook hier werd al snel duidelijk wie de overwinning mee naar huis zou nemen. Dimitri
Caby hield de Avelgemse trots hoog door
van start tot aankomst te overheersen en
de overwinning binnen de gemeente te
houden. Dimitri Delombaerde kaapte nog
net de 2de plaats weg voor Stijn Demeulemeester die 3de werd. Bij de dames botsten Ilse Geldof en Lies Deruddere op een
ijzersterke Louise Vandenbroucke. Eerste
Avelgemnaar bij de dames werd Petra Martens op een 10de plaats en 3de in haar
categorie.
Uiteraard hebben naast deze bovenstaande podiumbeesten nog vele anderen
hun grenzen verlegd tijdens dit loopevenement. Aan allen een dikke proficiat.

Na al dat jong geweld kwam de jogging
van 5 km aan de beurt om 19.15 uur.
Daarin blies Davy Stieperaere alle tegenstand weg. Hij won overtuigend voor
Ruben Tavernier en Steven Dessein. Bjorn
Desmet werd eerste Avelgemnaar op de
6de plaats. Bij de dames won Annick De

10
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Uniek loopevenement
De Feesteloop onderscheidt zich van
andere loopwedstrijden door zijn unieke
sfeer en randanimatie. Het late startuur
laat de sfeervolle verlichting en de fakkels langs het parcours extra tot hun
recht komen. Daarnaast zorgden verschillende vuurspuwers, de Harmonie
en de Avelgemse djembégroep voor de
ambiance en animatie langs het parcours. Deze ritmische en visuele acts
maakten van de loopwedstrijden één
groot feest.
Dit feest werd na de inspanningen verder
gezet in het cultuurcentrum van Spikkerelle en bereikte zijn apotheose tijdens
het optreden van de Johny Turbo Alive
band: een coverband van de Vlaamse
volksmuzikant die talrijke nummers in
het Kortrijks dialect zong.

Sport en Fun
tijdens de
herfstvakantie
Tijdens de korte, natte, koude herfstdagen
bracht VZW Sportbeheer van Avelgem een
sportief lichtpunt in Avelgem. Op woensdag zorgde het pannenkoekzwemmen voor
lekkere momenten! Traditiegetrouw konden alle zwemmers smullen van een overheerlijke pannenkoek in de cafetaria. Op
donderdag ruilden we de zwembroek voor
de bowlingschoenen. Jongeren van het
lager onderwijs tot en met het 2de secundair gingen samen, onder toezicht van
gediplomeerde begeleiders, bowlen in het
bowlingcentrum ‘Stones’ in Oudenaarde.
Alle deelnemers waren laaiend enthousiast toen de verlichting plots doofde en de
bowling ondergedompeld werd in een ware
discosfeer! Wat werd er uitbundig gedanst
en geworpen!
En van disco krijg je nooit genoeg! Op vrijdag konden alle kinderen dan ook discozwemmen in het zwembad van Avelgem.
Het donkere weer buiten zorgde ervoor dat
de discolichten extra goed tot hun recht
kwamen. Het werd één groot zwembadfeest.
Info Avelgem nr. 4 - 2010
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Koninklijk Atheneum
i Directeur Anne De Pourcq
Oudenaardsesteenweg 20 - 8580 Avelgem

T 056 65 01 11 - F 056 64 59 60
leerlingen.ka.avelgem@
gemeenschapsonderwijs.be

Sint-Jan Berchmansbasisschool
Directeur Hélène Holvoet
Kloosterstraat 1 - 8580 Avelgem

ONderwijs
T 056 64 65 36 - F 056 64 65 36
directie@vbs-avelgem.be

i

Het Koninklijk Atheneum Avelgem smeert
‘m uit de slavernij.

Kinderkoor M I K A D O zingt tijdens
Kersthappening Avelgem

In de week van 4 tot 8 oktober 2010 voerden
de leerlingen van het Koninklijk Atheneum in
Avelgem actie rond het thema ‘Kinderslavernij
lusten wij niet’. Daarmee droeg de school tijdens de Week van de Fair Trade (29 september
tot 9 oktober) haar chocopastapotje bij aan de
actie ‘Smeer ze’ van de Oxfam-Wereldwinkels.

Op zondag 12 december 2010 trad het
kinderkoor M I K A D O van de Sint-Jan
Berchmansbasisschool Avelgem voor het
eerst op tijdens ‘Kerst Puur’ te Avelgem.

Directeurswissel in Atheneum Avelgem

Guy Dekimpe nam afscheid als directeur
van het Koninklijk Atheneum in Avelgem.
Hij werd opgevolgd door Anne De Pourcq.
Het was even wennen voor het lerarenkorps van het Atheneum in Avelgem.
Directeur Dekimpe kondigde eind juni aan
dat hij, na 17 jaar dienst, zijn actieve carrière zou afsluiten. 31 augustus 2010 werd
de laatste werkdag van ‘hun’ directeur. Hij
werd op 1 oktober door het Atheneum en
de vriendenkring OLGA op een passende
wijze gevierd in de Palace in Mont-del’Enclus. Zijn plaats wordt nu ingenomen
door Anne De Pourcq

12

Het was ook even wennen voor de nieuwe
directeur. “Jarenlang ben ik leerkracht
aardrijkskunde geweest op onze school.
Ook voor mij was directeur Dekimpe ‘mijn’
directeur. Met de oprichting van de scholengroepen en scholengemeenschappen in
1999 werd hij coördinerend directeur en
ikzelf secretaris van de scholengemeenschap secundair Avelgem-OudenaardeRonse. Hierdoor werkten we veel meer
samen en kon ik het schoolbeleid vanuit
een andere invalshoek ervaren. Ik mocht
over zijn schouder meekijken en hij liet mij
groeien in mijn job.”
De instap in de nieuwe functie werd vergemakkelijkt omdat directeur Anne De
Pourcq de schoolwerking goed kent. Zij
kan eveneens een beroep doen op de
rijke ervaring van directeur Luk Boel van
de middenschool. Zij kan ook rekenen op
de steun van directeur Steven Verplancke
van de basisschool en van directeur JeanClaude Villijn van het volwassenenonderwijs. Deze teamspirit ziet zij als één van de
grote troeven van de campus. Daarnaast
weet zij zich gesteund door een dynamisch
leerkrachtenteam en secretariaat.

Info Avelgem nr. 4 - 2010

M I K A D O werd in het leven geroepen
in april 2009. Enkele leerkrachten, onderwie ook muzikanten, sloegen de handen
in elkaar en vonden een 30-tal kinderen
bereid om iedere week muzikaal af te sluiten. Elke vrijdag na schooltijd wordt er
gerepeteerd onder leiding van dirigente
Lise Léger. De muzikanten zorgen voor de
passende instrumentale ondersteuning.

Nog op het programma: opluistering van
de 3de instapviering in de Sint-Martinuskerk op 3 april 2011 om 10.30 uur.

5e en 6e leerjaren bezoeken Ieper

Op maandag 8 november 2010 verzamelden 5 bussen aan het gemeentehuis van
Avelgem. Van daaruit vertrokken in totaal
ongeveer 260 leerlingen van het 5e en 6e
leerjaar, van de verschillende Avelgemse
scholen, om een bezoek te brengen aan
Ieper en omgeving.
Ieder jaar opnieuw verzorgen de leerlingen
van de St.-Jan Berchmansbasisschool 1, de

St.-Jan Berchmansbasisschool 2 en basisschool De Toekomst de 11-novemberherdenking. Zij stappen ook telkens mee in de
optocht en brengen eveneens hulde aan
de verschillende Avelgemse heldenmonumenten. Als blijk van waardering hiervoor
neemt het gemeentebestuur de kosten
van het busvervoer voor hun tweejaarlijkse daguitstap naar Ieper op zich. De
leerlingen brachten een bezoek aan Tyne
Cot Cemetry, de Menenpoort, het centrum
van Ieper en natuurlijk ook aan het Flanders Field Museum. Hierdoor krijgen zij
meer voeling met het oorlogsverleden.
Ook de scholen droegen hun financieel
steentje bij. Zij stonden in voor de toegangsprijs van het museum en voor de
huur van de picknickruimte. Zo bleef dit
mooie initiatief volledig kosteloos voor de
ouders.

Info Avelgem nr. 4 - 2010
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VVV West-Vlaamse Scheldestreek
Doorniksesteenweg 402 - 8583 Bossuit

T 056 45 72 82
vvv.scheldestreek@skynet.be

Winters genieten in Avelgem
De winter komt al om het hoekje loeren.
Wat is er aangenamer om die koude wintermaanden te overbruggen dan een gezellig bezoekje aan de sauna gecombineerd
met een overnachting in een van de B&B’s
in Avelgem? Wist u dat er in Avelgem wel
4 Bed and Breakfasts en een vakantiewoning zijn!? Nodig in de eindejaarsperiode
uw familie of vrienden uit voor een weekendje ‘genieten in het mooie Avelgem’…

B&B Ter Poele onthaalt u in een warme
sfeer van luxe. De
twee kamers zijn stijlvol ingericht en de
grote tuin is ook in
de winter indrukwekkend. Meer info: www.
terpoele.be of 055 38
86 89.

Hostellerie
Karekietenhof heeft vijf
prachtige
kamers.
Gasten kunnen er
genieten
van
een
deugddoende sauna.
Bovendien kan u er
zich ook culinair laten
verwennen. De verschillende
arrangementen vindt u op de
website www.karekietenhof.be, T 056 64
44 11.
14

Zo kan u in Body &
Nature genieten van
een
deugddoende
saunabeurt in combinatie met een overnachting. De eigenaars bieden graag
enkele promoties aan
tijdens
de
wintermaanden. Meer info:
www.bodyennature.be
of 056 64 85 55.

B&B Koevert in Kerkhove heeft nieuwe
uitbaters. Vanaf 1
januari 2011 kan u
terecht in B&B Maison Kerkhove. De
stijlvolle kamers zijn
van alle comfort voorzien. Meer info: 477
41 67 85 of B&B Maison Kerkhove, Baarmstraat 1, 8581 Kerkhove.

In vakantiewoning
De Raaptorf vindt u
een gezellig verblijf
voor het hele gezin…
Meer
info:
www.
deraaptorf.be of 056
64 94 25.
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Een winterse wandeling maken?
Dat kan; het wandelnetwerk Land van
Mortagne biedt nieuwe mogelijkheden om
de streek nu ook te voet te verkennen.

Het systeem is hetzelfde als van het fietsnetwerk: u wandelt van knooppunt naar
knooppunt. Gedaan met het geknoei op
topografische kaarten; de mooiste wegjes staan nu ter plaatse aangeduid met
genummerde bordjes.
We helpen u even op weg met deze uitgewerkte wandeling: 11 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9
– 10 – 11
•
•
•
•

startpunt: Pompgebouw Bossuit;
afstand: 7,5 km;
parcours: vlak;
landschap: uitgestrekte vlaktes. Bezienswaardigheden onderweg: dorpskern Helkijn
en Kasteel van Bossuit. Mogelijkheden voor
culinaire stops: La Descente du Pont, O&Co,
De Peirdeblomme, Brasserie Beaufort.

Wat brengt 2011?
In 2011 vieren we de 150e verjaardag
van het Kanaal Bossuit-Kortrijk: Op 1
oktober 1860 werd het kanaal, in aanwezigheid van koning Leopold I, plechtig
geopend. Eigenlijk was toen enkel het
traject tussen Bossuit en Moen klaar. Het
feest vond plaats in de Orangerie van het
Kasteel van Bossuit. Vanaf 1 januari 1861
kon officieel het volledige kanaal worden
afgevaren, ware het niet van de strenge
vorst dat jaar. Daardoor kon de eerste
boot pas op 7 februari 1861 het hele traject echt afvaren.
Het jaar 2011 zal volledig in het teken
staan van dit verjaardagsfeest. Verwacht
u maar aan een heus programma vol
verrassende activiteiten en evenementen. Verneem de laatste nieuwtjes op
www.150jaarkanaal.be.

Info Avelgem nr. 4 - 2010
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Sociaal Huis
Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem

T 056 65 07 70 - F 056 65 07 79
sociaalhuis@avelgem.be

Ambulancedienst 100/112
Dringende geneeskundige hulp? Één nummer, steeds paraat,
altijd en overal de gepaste dringende medische hulp of brandweer, zonder wachttijden. Het Europese noodnummer 112 vervangt momenteel reeds het Belgische nummer 100

112

Binnen de dienst 100 Avelgem, vanaf heden dienst 112, is een ruime groep van hulpverleners-ambulanciers actief. Twee wagens garanderen de dienst 24u op 24, 7 dagen
op 7 en 365 dagen per jaar. Deze ambulances voldoen ruimschoots aan de strenge normering opgelegd door de FOD Volksgezondheid. Jaarlijks volgt deze gedreven groep een
verplichte opleiding, gegeven door artsen, specialisten of verpleegkundigen die meestal
werkzaam zijn bij het Medisch Urgentie Team (MUG).
De 112-wagens van Avelgem rukken honderden keren per jaar uit, voor medische bijstand aan de bevolking. Dit vooral voor acute ziektegevallen, ongevallen ten huize,
werkongevallen en verkeersongevallen. Voor niet-dringend ziekenvervoer kan u steeds
contact nemen met het Rode Kruis op het nummer 056 64 63 33. Ook voor vragen over
de werking van de hulpdienst, of om het team te versterken kan u gebruik maken van
dit nummer.

Sociaal Huis
Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem

T 056 65 07 70 - F 056 65 07 79
sociaalhuis@avelgem.be
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Damiaan-bouwkampen is…
durven vertrekken
Onder bovenstaand motto worden al meer
dan 17 jaar Damiaan-bouwkampen georganiseerd. De voorbije zomer vertrokken
weer een 80-tal bouwkampers.
Met het sponsorgeld dat de deelnemers
inzamelen, worden deze bouwprojecten
mogelijk gemaakt. Deze ware idealisten
waren actief in niet minder dan 10 verschillende bouwprojecten: 3 in Bangladesch, 4
in India, 2 in Congo en 1 in Guatemala.
Daarbij ging het telkens om verbetering
van gezondheidsvoorzieningen, specifiek
voor lepra- en tuberculosepatiënten, wat
in deze landen nog heel wat te wensen
overlaat.

De bouwkampen 2011 staan al in de steigers! Voor volgend jaar zijn alweer een
tiental bouwkampen gepland.
Wie hier interesse voor heeft kan best nu
al de infodag in zijn of haar nieuwe agenda
inschrijven: op 22 januari 2011 worden de
nieuwe projecten voorgesteld in Mechelen.
Het is pas na die informatieve dag dat men
zich definitief kan inschrijven. ‘Toeristen’
kunnen zich best onthouden!
Bij interesse neemt u contact op met Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede, T 09 383 55 63 m.lootens@
skynet.be. Zie ook www.damiaanactie.be.

Noteer alvast ook de volgende bloedinzamelactie op 20 december 2010 van 18.30 tot
21.00 uur in de Sint-Jan Berchmansbasisschool in de Kloosterstraat 1 in Avelgem.

Gezinsondersteunende
Pleegzorg organiseert
kortdurende opvang
(max. 3 maand) en
weekendopvang.

Hou de stille moordenaar buiten
Wist u dat er in ons land vorig jaar 1397 slachtoffers van
CO-vergiftiging waren, waarvan 35 het niet overleefden?
Het slachtoffercijfer van koolstofmonoxide doet jaar na
jaar duizelen. CO is levensgevaarlijk, maar u kan er u zelftegen beschermen. De belangrijkste aandachtspunten:
| goede verluchting in kamers waar zich een verwarmingstoestel of badgeiser bevindt;
| laat jaarlijks uw schoorsteen controleren zodat die goed
trekt;

Voor meer info:

| installeer goede verwarmingstoestellen die de uitlaatgassen naar buiten afvoeren;

051 200 222

| laat uw verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een
vakman;

www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Interim-ouders gezocht

| last van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, veel vochtigheid
in de ruimte…? Verlucht dan de ruimte!
16
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Geboortegroen - Sneukelgroen
Na 10 jaar aanplanting van geboortebossen koos de gemeente dit jaar voor een
andere formule, namelijk het planten van
geboortegroen.

Sneukelgroen

Geboortegroen
Het begrip ‘geboortegroen’, dit jaar onder
de vorm van ‘sneukelgroen’, is voor Avelgem een nieuwe manier om het leefmilieu in te richten. Het is immers niet enkel
belangrijk om een groene, gezonde omgeving te creëren, het is ook belangrijk dat
wij met zijn allen onze leefomgeving BELEVEN.
Het geboortegroen langs het sportterrein
te Outrijve wordt gedragen door 4 seizoensbomen, streekeigen bomen die elk
hun meerwaarde kennen in één van de
seizoenen.

Plantactie
Op 20 november 2010, “Dag van de
Natuur”, kwamen de kindjes geboren in
2009, samen met ouders, broers, zussen
en grootouders, struikjes planten rond hun
seizoensboom.
Na het onthaal door de Gezinsbond, met
koffie en chocomelk, werd het bord met
de 96 namen onthuld bij een woordje uitleg van schepen Koen Van Steenbrugge.
Vervolgens plantten de aanwezigen één of
meerdere struiken. Voor elk nieuw geboren
aanwezig Avelgemnaartje werd een wenskaart tussen de seizoensbomen gehangen.
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Na het nemen van een foto van dit kleurrijk gebeuren werd een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Info Avelgem nr. 4 - 2010

Het naambord bevat meteen ook heel wat
informatie over het ‘sneukelgroen’.
Sneukelgroen verschilt van ‘gewoon’ groen
door de soorten. Sneukelgroen bestaat uit
struiken en bomen met eetbare vruchten,
meestal bessen en noten. Een sneukelhaag
zorgt dus niet alleen voor voedsel voor
vogels en andere dieren, maar bezorgt ook
voorbijgangers, buurtbewoners en spelende kinderen een gezond tussendoortje.
Naast bekende vruchten zoals bramen,
frambozen, witte en rode trosbessen,
stekelbessen, hazelnoten,… worden ook
struiken aangeplant met minder gekende
bessen, o.a. sleedoorn, jostabes, meidoorn,…
Dankzij de recepten op www.avelgem.be
ontdekt u welke lekkernijen u kan bereiden
met de vruchten van vlier, gele kornoelje,
lijsterbes, …
Op korte termijn komt er ook nog sneukelgroen op de parking van het Atheneum,
OC Kerkhove en op het nieuwe evenemententerrein met speelgroen naast GC Spikkerelle.
Dankzij het sneukelgroen leren wij onze
kinderen terug genieten van de natuur,
door actief te spelen met en te proeven van
de vruchten van de aangeplante bomen en
struiken.

Info Avelgem nr. 4 - 2010
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Dienst Milieu
Liesbeth Detavernier
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

Milieu
T 056 65 30 30 - F 056 65 30 39
milieu@avelgem.be

Prijsuitreiking bebloemingswedstrijd

Naar jaarlijkse gewoonte werd er deze zomer een bebloemingswedstrijd georganiseerd.
Op vrijdag 1 oktober werden in het gemeenschapcentrum Spikkerelle, na een voordracht
van Eliza Romeijn Peeters rond Speel- en Sneukelgroen, de winnaars van de bebloemingswedstrijd 2010 bekend gemaakt. Iedere deelnemer kreeg een waardebon van 10
euro te besteden bij een deelnemende groene handelaar uit Avelgem. Uit de 53 deelnemers werden volgende winnaars door de jury aangeduid:
In de categorie ‘gevelversiering’

1. Fam. Decubber - Vandaele

2. Mevr. Cottenier Annelies

3. Mevr. David Marie Roze

In de categorie ‘kleine zij- of voortuin’

1. Dhr. Vandewalle Bart

2. Dhr. Geiregat Romain

3. Dhr. Mespreuve Wouter

Dienst Milieu
Liesbeth Detavernier
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 - F 056 65 30 39
milieu@avelgem.be

Hittebestendig glas en porselein horen
niet in de glasbol!
De sorteerregels voor glas zijn
heel eenvoudig. Enkel transparante glazen flessen, bokalen
en flacons horen in de glasbol.
Bovendien dient wit en gekleurd
glas steeds te worden gescheiden.
Toch vinden we bij de inzameling
nog heel wat andere ongewenste
materialen in het glas. Vooral het
hittebestendig glas van ovenschotels en porselein zorgen voor
problemen bij de recyclage.
Hittebestendig glas, porselein
en aardewerk, stenen flessen
en kruiken hebben een hogere
smelttemperatuur dan het glas
van flessen. Ze smelten niet of onvoldoende tijdens de recyclage, waardoor er
stukjes achterblijven. Zelfs een heel klein
stukje hittebestendig glas of porselein kan
een gerecycleerde fles onbruikbaar en in
bepaalde gevallen zelfs gevaarlijk maken.
Denk maar aan champagneflessen, die
onder hoge druk gevuld worden.
Recyclagecentra besteden extra aandacht
aan hittebestendig glas en porselein. Het
is echter onmogelijk om alle kleine stukjes
uit het glas te halen. Daarom rekenen we
op uw medewerking!

Info Avelgem nr. 4 - 2010

Opmerkingen
• volledig leeg,
• geen deksels of doppen.

Niet toegelaten
• hittebestendig glas (bv. ovenschotels en
kookplaten);
• porselein & aardewerk;

• vlak glas zoals ruiten en spiegels;

Hittebestendig glas en porselein horen
ofwel goed verpakt bij het restafval, ofwel
op het containerpark.
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Transparante glazen flessen, bokalen en
flacons.

• opaalglas & kristal;

Waar kan u wel terecht?

2. Dhr. Van Tieghem Peter

Toegelaten

• stenen flessen & kruiken;

In de categorie ‘grote zij- of voortuin’

1. Mevr. Devenijns Giselle

i

3. Fam. Messiaen - D’Haene

• lampen, TL-lampen.

Deponeren in de glasbollen: wit
en gekleurd glas gescheiden.

Info Avelgem nr. 4 - 2010
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10 000 stappen en sneukelen
op dag van de landbouw
Op 19 september startte de ‘Dag van
de Landbouw’ in de voormiddag met
wat miezerige regen. Maar éénmaal de
eerste moedige wandelaars zich ingeschreven hadden op de hoeve van Geert
Reyntjens begon de zon te schijnen.
Het werd uiteindelijk een prachtige
nazomerdag!
Vol goede moed en met een appel in
de hand, vertrokken een 450-tal wandelaars voor de eerste etappe van 4000 stappen richting Hoeve
Desplenter in de Langestraat. Een heerlijke aardappelwafel en
chocomelk (gemaakt van verse hoevemelk) werden hier aangeboden.

een

eerste
stap

De wandeltocht ging verder door de velden en na de tweede
etappe van 1000 stappen werd een woordje uitleg gegeven
over de noodzaak van het sproeien. Sproeien blijkt minder
schadelijk te zijn als we soms denken. Bovendien is de regelgeving hieromtrent veel strenger geworden.
De sneukelroute volgt voor een groot stuk de Miraroute. Een
stop na een volgende 1800 stappen aan het huis van Mira in
Rugge is dan ook een must. De Avelgemse perentaart werd
volop gesmaakt! Enkele leden van GOKA vertelden over het
leven van Mira en over de Mirabrug. Stijn Streuvels heeft in
zijn boek ‘De teleurgang van de Waterhoek’ de tijdsgeest van
toen mooi weergegeven. Wat vroeger een verhaal was dat
iedereen kende, blijkt nu wat vergeten te geraken…

naar meegr
bewegin
in je
leven ...
stappen
Zet 10.000
een
or
vo
g
da
r
pe
heid.
nd
zo
ge
betere

lt!
Elke stap te

De zon, die intussen volop van de partij was, bezorgde de
wandelaars een droge keel. Maar geen nood, na de 1800 stappen werden de wandelaars getrakteerd op een tarwebier of
vruchtensap in het lokaal van Boshout vzw.
Na nog een korte etappe werden de 10 000 stappen gehaald.
Dit verdiende een ijsje in het Sociaal Huis. 10 000 stappen per
dag lijkt veel, maar het bezorgt u een gezond en evenwichtig leven.
Dan nog even volhouden en 1000 stappen verder was het einde voorzien bij de hoeve
van Geert Demasure waar er ons een heuse hoeverondleiding te wachten stond. We
besloten de geslaagde wandeling met enkele aangeboden vleesproevertjes en een frisse
pint!
22
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Gemeenschapscentrum Spikkerelle
Pieter Bracke
Scheldelaan 6 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 90 – F 056 65 30 99
cultuur@avelgem.be

Avelgem wil ‘lelijke’ plekjes
verfraaien en nieuw leven inblazen
Meer over het project
‘Lelijke plekjes’
Eind april 2010 lanceerden Leiedal, Designregio Kortrijk en elf gemeenten van de
regio het lelijke plekjes-project.
Met het ‘lelijke plekjes’-project streven we
naar meer kwaliteit in de publieke ruimte.
Dit doen we niet op een traditionele
manier: we zoeken naar vernieuwende,
frisse ideeën voor de aanpak van lelijke
plekjes. Daarom gingen we aan de slag
met ontwerpers én studenten uit verschillende disciplines, en vroegen we hen om
creatieve oplossingen te bedenken voor
minder fraaie plekjes in de gemeente: een
verloren hoekje, een onafgewerkt pleintje,
een plek in het straatbeeld die er wat slordig bijligt, etc. Het project moet creatieve
ontwerpen opleveren voor drie lelijke plekjes in de gemeente. Eén daarvan zal effectief gerealiseerd worden.
Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe
creativiteit en vormgeving aangewend
kunnen worden om de aantrekkingskracht
van een gemeente te vergroten. Daarnaast
wordt onze regio ook geprofileerd als creatieve regio.
Het project wordt mede gefinancierd in
het kader van het Interreg IVB North Sea
Region-project ‘Creative City Challenge’,
dat streeft naar creatieve en innovatieve
gemeenten en regio’s in Europa.
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Bevolkingsbevraging
Om alle lelijke plekjes in beeld te krijgen, deden verschillende gemeenten een
beroep op hun inwoners om lelijke plekjes te signaleren. Streekgenoten reageerden massaal op deze oproep en dienden in
totaal zo’n 120 verschillende lelijke plekjes
in. (overzicht via www.lelijkeplekjes.be/
lelijkeplekjeskaart).

Selectie Avelgemse
plekjes
Deze zomer selecteerde een jury - met
afgevaardigden van Designregio Kortrijk,
Leiedal, de gemeenten en de deelnemende
scholen - uit deze voorstellen twee plekjes per gemeente. Bij de selectie van de
plekjes werd rekening gehouden met een
aantal factoren. Zo werd niet vanzelfsprekend het lelijkste plekje gekozen, maar
werd ook de interesse van de scholen in
rekening gebracht: bieden de plekjes
voldoende potentieel voor een creatieve
ingreep, en zijn de gekozen plekjes wel
voldoende gevarieerd? Ook plekjes waar
de gemeente al andere plannen voor heeft,
werden niet weerhouden. Voor Avelgem
werden volgende plekjes geselecteerd:

Gemeenschapscentrum Spikkerelle
Pieter Bracke
Scheldelaan 6 – 8580 Avelgem

vARIA
T 056 65 30 90 – F 056 65 30 99
cultuur@avelgem.be
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De combinatie van verschillende functies,
zoals industrie, bewoning en recreatie
maken deze site heel interessant voor de
hogeschoolstudenten.
De site aan het pompgebouw van Bossuit: het gaat om een site die zich uitstrekt
van de straatkant aan de parking tot aan
de monding van het kanaal Bossuit-Kortrijk in de Schelde. Deze locatie heeft heel
veel potentieel en kan zonder al te zware
ingrepen opgewaardeerd worden.
Naast de twee geselecteerde lelijke plekjes uit de bevolkingsbevraging, ging het
gemeentebestuur zelf nog op zoek naar
een derde plekje op zijn/haar grondgebied. Het gemeentebestuur opteerde voor
de parking tegenover het schooltje
te Rugge. Voor de transformatie van dit
plekje rekenen we op het creatieve brein
van een professionele designer, een kunstenaar of een architect.

Hoe gaat het nu verder?
Studenten van Hogeschool Gent laten de
volgende maanden hun ontwerpkunsten
los op de jachthaven van Kerkhove. De
omgeving van het pompgebouw van Bossuit zal door studenten van Artesis Hogeschool aangepakt worden. De hogescholen zullen een origineel en niet-alledaags
ontwerp creëren, dat Avelgem ongetwijfeld een pak inspiratie zal bieden voor de
aanpak van lelijke plekjes in de toekomst.
De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2011 verwacht. Nadien worden
ze, samen met de andere projecten uit de
regio, gebundeld in een publicatie.

De omgeving van jachthaven Kloron
in Kerkhove: Hierbij is het de bedoeling
om een groter ‘masterplan’ uit te werken
voor de volledige site, met inbegrip van de
industriële complexen, de woonkern en de
jachthaven met de wandel- en fietspaden.
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Dienst Openbare Werken en Patrimonium
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 - F 056 65 30 39
technische.dienst@avelgem.be

Werken Oudenaardsesteenweg
zijn afgerond
geheel overzichtelijker, mooier en onderhoudsvriendelijker te maken. Op het middeneiland werd gekozen voor een eigentijds ontwerp met beton, kiezelstenen en
plantvakken waarin nog 3 bomen en lage
beplanting zullen worden voorzien. Om de
verkeersveiligheid te verhogen werden ook
langs alle takken van de rotonde zebrapaden aangelegd.

Half maart zijn de werken, in het kader
van structureel onderhoud, gestart aan de
Oudenaardsesteenweg.
Hoofdbedoeling
van deze werken was het vervangen van
de betonnen rijwegverharding door asfalt,
wat het comfort van de omwonenden aanzienlijk verbetert. Gelijktijdig werden de
parkeerstroken en het fietspad opnieuw
aangelegd en de grachten geherprofileerd.
Waar mogelijk en wenselijk werden buiten
de bebouwde kom paaltjes en biggenruggen geplaatst tussen de rijweg en het fietspad om de fietsers beter te beschermen.
Normaal gezien was ook voorzien om een
middengeleider aan te leggen bij het binnenkomen van de bebouwde kom, maar
doordat de bouwvergunning niet op tijd
bekomen werd, werd dit werk opgeschoven naar het voorjaar van 2011. De
gemeente betreurt dat deze verkeersremmende maatregel niet gelijktijdig kon worden uitgevoerd.

Nu deze werken aan de Oudenaardsesteenweg zijn afgerond beschikt Avelgem over
een volledig vernieuwde gewestweg (N8N453) vanaf de verkeerslichten in Avelgem
door de kernen van Waarmaarde en Kerkhove tot aan de grens met Oost-Vlaanderen. Op aandringen van de gemeente blijft
het Vlaams Gewest verder investeren in
de gewestwegen op Avelgems grondgebied. Zo wordt in 2011 de Stijn Streuvelslaan aangepakt en zal in 2012 het stuk
Doorniksesteenweg vanaf de verkeerslichten tot en met het kruispunt met de Stijn
Streuvelslaan volledig worden vernieuwd
naar analogie met de heringerichte doortocht van de Oudenaardsesteenweg.

Ook belangrijk bij deze werken was het
heraanleggen van de rotonde in Kerkhove. Er werd gepoogd om binnen de
bestaande afmetingen van de rotonde het
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Dienst Grondgebiedzaken
Wim Monteyne
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 - F 056 65 30 39
technische.dienst@avelgem.be

i

OC Outrijve: nieuwe doorgang en
nieuwe lichtpunten
In Outrijve kan u, dankzij een nieuwe doorgang, voortaan heel vlot van op de grote
parking, kant Tombeelstraat, naar het ontmoetings- en sportcentrum. Via een sas en
een verhard pad is het centrum nu vlot te
voet bereikbaar.
Ook de verlichting werd aangepast. Ter
hoogte van het sas en aan het gebouw
werden nieuwe lichtpunten met bewegingsmelders aangebracht. Zo weerhouden ook donkere dagen u niet om het pad
te gebruiken.

Is uw stoep sneeuw- en ijsvrij?
In de winter hinderen sneeuw en ijs vaak
het verkeer. Ook voetpaden liggen er
soms gevaarlijk glad bij. Dit veroorzaakt
niet alleen moeilijkheden voor voetgangers, het bemoeilijkt ook de dagelijkse
postbedeling en kan ook hulpdiensten in
de problemen brengen.
Het gemeentebestuur vraagt u dan ook
om de wettelijke verplichtingen omtrent
het sneeuw- en ijsvrij houden van
uw eigen stoep te respecteren. Het is
belangrijk om alle dagen sneeuw en ijs
te verwijderen van het voetpad. Dit maakt het voor veel mensen gemakkelijker en
veiliger. Spring daarbij ook zuinig om met strooizout, want bomen en planten zijn
gevoelig aan de schadelijke invloed ervan.
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Bestuur
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Politiezone Mira
Gemeenteplein 1b - 8580 Avelgem

Tel: 056 64 40 05
www.pzmira.be .

Lieven Vantieghem | Burgemeester
burgemeester@avelgem.be

Laat uw fiets niet aan zijn (s)lot over
Vorig jaar werden in ons land bijna 38 000
fietsen gestolen. Er zijn zowel professionele dieven die fietsen stelen voor verkoop, als gelegenheidsdieven die fietsen
stelen voor eigen gebruik. Wil u vermijden
dat ook uw fiets in de politiestatistieken
terechtkomt? Hou dan zeker deze eenvoudige tips in het achterhoofd.

•

Preventietips

•

•

•

Maak uw fiets altijd vast, ook al laat
u hem maar eventjes alleen staan.
Gebruik een degelijk slot. Bevestig
hiermee het kader aan een vast voorwerp. Gebruik desnoods twee sloten.

Laat uw rijksregisternummer in
fiets graveren. Dit is een unieke
moeilijk te verwijderen code, die
politie in staat stelt om uw naam
adres op te sporen.

uw
en
de
en

Laat duidelijk zien dat uw fiets gegraveerd werd. Gebruik daarom de sticker
‘gemerkte fiets’. Dit kan mogelijke dieven afschrikken.

Zitdag:

zaterdag van 08.30 tot 10.00 uur

Bevoegdheid:

financiën - economie - veiligheid - personeel - ruimtelijke
ordening - mobiliteit - toerisme - Europese samenwerking

Gaston Degroote | Schepen
gaston.degroote@avelgem.be
Zitdag:		
		
Bevoegdheid:

maandag van 17.00 tot 18.00 uur
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
openbare werken - patrimonium - huisvesting

Ghislaine Verhiest | Schepen
ghislaine.verhiest@avelgem.be

Slechts weinig mensen kunnen hun
fiets goed beschrijven. Gebruik daarom
een fietspas. Deze vindt u terug in
de fietsfolder: ‘Geef fietsdieven geen
kans’, te verkrijgen aan het onthaal
van het gemeentehuis. Vul deze goed
in en houd hem zorgvuldig bij.

Zitdag: 		
		
Bevoegdheid:

dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur in het Sociaal Huis
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis
landbouw - welzijn - ambtenaar van de burgelijke stand

Koen Van Steenbrugge | Schepen
koen.van.steenbrugge@avelgem.be

•

Fietsen die in een garage of op een
binnenplaats staan, kunnen ook gestolen worden. Maak uw fiets daarom
ook binnen vast aan bijvoorbeeld een
muuranker.

•

Als u een tweedehandsfiets koopt, laat
dan nakijken of de fiets niet als gestolen geregistreerd staat alvorens er je
eigen rijksregisternummer in te laten
zetten.

Zitdag: 		
Bevoegdheid:

•

Laat niets achter in uw fietstassen of
op de bagagedrager. Verwijder alle
toebehoren zoals fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus, ...

•

Fietsdieven en helers rekenen erop dat
niemand iets tegen hen onderneemt.
Meld het wanneer iemand een fietsslot
kraakt of een fiets op straat tracht te
verkopen.

koen.byls@avelgem.be

Maak waar mogelijk gebruik van de
fietsenstallingen. Bewaakte stallingen
zijn de beste garantie tegen diefstal.

Werd uw fiets toch gestolen? Doe zo snel
mogelijk aangifte bij de politie!

•

Controles fietsverlichting
Ieder jaar opnieuw gebeuren er in de donkere maanden meer ongevallen met fietsers
doordat zij zonder (goede) verlichting de weg opgaan. De lokale politiezone MIRA
plant de komende weken dan ook extra controles op het correct gebruik van de fietsverlichting!
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op afspraak via 0478 50 45 21
ICT - informatie - milieu - sport

Koen Byls | Schepen
Zitdag: 		
Bevoegdheid:
		

op afspraak via 0476 90 13 78
evenementen - jeugd - cultuur - bibliotheek - onderwijs internationale solidariteit

Trees Vandeputte | Voorzitter OCMW
trees.vandeputte@avelgem.be
Zitdag: 		

op afspraak via 055 38 71 08

David Claus

Christine Debeurme

david.claus@avelgem.be
Administratief Centrum
Kortrijkstraat 8 | Avelgem
T 056 65 30 30

christine.debeurme@avelgem.be
Sociaal Huis
Leopoldstraat 66 | Avelgem
T 056 65 07 70

OCMW-secretaris

Gemeentesecretaris
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Secretariaat
Greta Messeeuw
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

Echo’s uit de
gemeenteraad

30 augustus 2010
OCMW
De Raad heeft kennis genomen van de
voorgelegde jaarrekening dienstjaar
2009 en van de budgetwijziging 1/2010,
zoals vastgesteld door de Raad van het
OCMW in zitting van 8 juli 2010.

Financiën
Naar aanleiding van de schorsing door
de gouverneur van de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2010, tot vaststelling van een gemeentebelasting op
leegstand van gebouwen en woningen,
heeft het College aan de Raad voorgesteld om dezelfde gemeentebelasting,
weliswaar met een bijkomende motivering, opnieuw vast te stellen. De Raad
keurde dit voorstel goed met eenparigheid van stemmen.

Communicatie
De Raad keurde unaniem de aankoop
goed van één laptop met grafische
eigenschappen ten behoeve van de
communicatiedienst. De kostprijs wordt
geraamd op 2.550 euro.
30
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T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
greta.messeeuw@avelgem.be

Secretariaat
Greta Messeeuw
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
greta.messeeuw@avelgem.be

i

Wegenis

Brandweer

Economie en werkgelegenheid

Het ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken in de Neerstraat, Driesstraat en een deel van de Kerkhofstraat,
voorziet ondermeer in de heraanleg van
de aansluiting van de Driesstraat op
Assegem. Het oorspronkelijk ontwerp
op dit kruispunt werd recent herwerkt
met het oog op de veiligheid van de
fietsers en om de snelheid van het verkeer komende uit de Knobbelstraat af
te remmen. De aanpassing van de ontworpen toestand betekent een meerkost die geraamd wordt op 59.532 euro.
De Raad keurde de aanpassing van het
ontwerp en de daaruit voortvloeiende
meerkost unaniem goed.

De Raad keurde unaniem de aanstelling goed van twee 1e sergeanten, via
bevordering, met ingang van 1 oktober
2010.

Het regionaal sociaal-economisch overlegcomité (Resoc) Zuid-West-Vlaanderen stelde een addendum op bij het
oorspronkelijk streekpact 2007-2012.
Dit addendum omvat 8 prioriteiten en
heeft als doel het actieplan streekpact
2007-2012 te actualiseren. De Raad
heeft akte genomen van dit opgesteld
addendum.

Milieu
Het milieubeleidsplan voor de periode
2010-2013 werd opgesteld en onderworpen aan een openbaar onderzoek.
De ingekomen opmerkingen en adviezen werden inmiddels verwerkt en het
aangepast ontwerp werd unaniem door
de Raad goedgekeurd.

27 september 2010
Mobiliteit
De Raad heeft met eenparigheid van
stemmen het geactualiseerd mobiliteitsplan vastgesteld.

Toerisme
De principeovereenkomst, af te sluiten
tussen de gemeente Avelgem en nv
Waterwegen en Zeekanaal voor de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug
over de Schelde, werd door de Raad
unaniem goedgekeurd.

Patrimonium
Ingevolge uitbreidingen van het bedrijf
IVC in 2003, werd het fiets- en wandelpad tussen de Nijverheidslaan en het
jaagpad deels verlegd. Dit had ruiling
van gronden tot gevolg, waarvoor de
akte pas nu werd opgesteld. De Raad
keurde deze, door het Comité van Aankoop opgestelde akte van ruiling van
gronden voor openbaar nut, met eenparigheid van stemmen goed.

Milieu
Het milieubeleidsplan 2011-2015 van de
Vlaamse overheid werd met eenparigheid van stemmen gunstig geadviseerd
door de Raad.

Jeugd
De Raad heeft het voorgelegd jeugdbeleidsplan 2011-2013 unaniem goedgekeurd.

Politieverordening
Naar aanleiding van het offerfeest
van de moslimgemeenschap rond 16
november 2010, heeft de Raad met 15
stemmen voor en 4 onthoudingen van
de leden van de sp.a-fractie een tijdelijk verbod op thuisslachtingen van
schapen en lammeren opgelegd van
drie dagen vóór tot drie dagen na het
islamitisch offerfeest.

Brandweer
De Raad heeft met eenparigheid van
stemmen beslist:
• principieel akkoord te gaan met
de opgestelde overeenkomst met
betrekking tot de operationele prezone West-Vlaanderen zone 3 (OPZ
Zuid-West-Vlaanderen) en met de
aanstelling van de stad Kortrijk als
beherende gemeente voor deze OPZ;
• 10 betrekkingen van brandweervrijwilliger vacant te verklaren. Deze
vacatures zullen via de gebruikelijke
kanalen bekend gemaakt worden;
• het vrijwillig ontslag van een brandweerman te aanvaarden.
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Secretariaat
Greta Messeeuw
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

8 november 2010
Kerkbesturen
De Raad heeft akte genomen van de
budgetwijziging 2010 van het kerkbestuur Sint-Amandus Kerkhove.

Financiën
De Raad keurde het begrotingskrediet
124/712-56 van de budgetwijziging nr.
6, dienstjaar 2010 goed met 12 stemmen voor van de leden van de fracties
CD&V en OPEN en 8 onthoudingen van
leden van de fracties sp.a en VLD. De
overige artikels van de budgetwijzigingen nrs. 5 en 6, dienstjaar 2010, werden vastgesteld met 16 stemmen voor
van de leden van de fracties CD&V,
OPEN en sp.a en met 4 onthoudingen
van de leden van de fractie VLD.
De Raad gaf zijn unanieme goedkeuring
aan het retributiereglement op werken
aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein voor de periode
van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 en aan het belastingreglement
op de leegstand van gebouwen voor de
dienstjaren 2010 tot en met 2012.

VZW Sportbeheer Avelgem
De Raad keurde de begrotingswijziging
nr. 02/2010 van de vzw Sportbeheer
Avelgem unaniem goed.

Politieverordening
Aansluitend op de wegeniswerken ter
32
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T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
greta.messeeuw@avelgem.be

hoogte van de rotonde te Kerkhove heeft
de Raad een aanvullend gemeentelijk
reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd die in de aanleg van
twee bijkomende zebrapaden voorziet.

Grondgebiedzaken
De Raad keurde unaniem de verkoopbelofte goed, opgemaakt voor de ondergrondse inneming door Aquafin van
een strook grond op de parking aan
het Waarmaardeplein, voor het aanleggen van de collector Waarmaarde. De
kostprijs die Aquafin aan de gemeente
dient te betalen voor deze ondergrondse
inname bedraagt € 22.215,38.

Informatica
De Raad keurde met eenparigheid van
stemmen de aankoop goed van een
nieuwe wireless-link met een hogere
transfersnelheid die een verbinding
maakt tussen de kerktoren en het
gemeentehuis. De kostprijs ervan wordt
geraamd op € 6.050.

Groendienst

Secretariaat
Greta Messeeuw
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
greta.messeeuw@avelgem.be

aankoop van 7 brandweerhelmen via
het aankoopprogramma 2010 van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken.
De Raad heeft unaniem beslist enerzijds een positief advies uit te brengen
over de kostenverdeling en bijdrage met
betrekking tot de brandweerveiligheid
2002 en anderzijds er bij de Gouverneur
nogmaals op aan te dringen om vlugger
over te gaan tot de kostenverdeling en
uitbetaling van de toelagen met betrekking tot de brandweerveiligheid.
Na de principiële goedkeuring op 27
september 2010 van de overeenkomst
m.b.t. de operationele prezone ZuidWest-Vlaanderen volgden nog een paar
aanpassingen en werd een definitieve
tekst opgesteld en voorgelegd. Nu werd
deze gewijzigde versie principieel goedgekeurd door de Raad.
De Raad keurde aansluitend unaniem
het volgende goed:
• de vacantverklaring van 1 betrekking
van korporaal en 1 betrekking van
korporaal-korpssecretaris en stelde de
bevorderingsvoorwaarden voor deze
vacatures vast;

De Raad keurde met eenparigheid van
stemmen de aankoop goed van 2 motorhaagscharen, 1 trimmer op wielen en 2
ruggedragen bladblazers. De gezamenlijke kostprijs ervan wordt geraamd op
€ 3.900.

• de verlenging van de stageperiode van
5 stagiair-brandweervrijwilligers voor
een periode van 6 maanden vanaf 1
november 2010 en de beëindiging van
de stageovereenkomst met 1 stagiair
die zijn stage vroegtijdig heeft stopgezet;

Brandweer

• de aanstelling van 6 nieuwe stagiairbrandweervrijwilligers met ingang van
1 januari 2011 voor de duur van 1 jaar.

i

Intercommunales
De Raad keurde unaniem de toegestuurde agenda’s van volgende buitengewone algemene vergaderingen goed
en is overgegaan tot de aanduiding van
de vertegenwoordigers uit de gemeenteraad:
• 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger
in de vergadering van Leiedal Kortrijk
op dinsdag 7 december 2010;
• 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger
in de vergadering van Psilon Kortrijk,
op dinsdag 14 december 2010;
• 1 afgevaardigde in de vergadering van
WIV Wevelgem-Bissegem, op woensdag 15 december 2010;
• de vergadering van Gaselwest op
woensdag 22 december 2010. De vertegenwoordiger hiervoor werd voor de
ganse legislatuur aangesteld;
• vervolgens heeft de Raad unaniem
beslist om het agendapunt voor de
vergadering van Figga op 22 december 2010 niet te behandelen en te
verdagen naar de eerstvolgende
gemeenteraad wegens het ontbreken
van afdoende informatie.

De Raad keurde met eenparigheid van
stemmen het gemeentelijk aandeel ten
bedrage van € 603,49 goed voor de
Info Avelgem nr. 4 - 2010
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Openingsuren & contactgegevens

Gemeentehuis

contactgegevens & Openingsuren

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

gesloten

gesloten

Bibliotheek

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

15.00u-19.00u

15.00u-19.00u

14.00u-19.00u

15.00u-19.00u

15.00u-19.00u

9.30u-12.30u

gesloten

16.00u-19.00u

Doorniksesteenweg 77a | T 056 65 30 40| F 056 65 30 49|bibliotheek@avelgem.be| www.avelgem.be/bibliotheek

Kortrijkstraat 8 | T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39 | info@avelgem.be | www.avelgem.be

Sociaal Huis

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

gesloten

gesloten

Spikkerelle

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

14.00u-18.00u

9.00u-12.00u

14.00u-19.00u

gesloten

gesloten

16.00u-19.00u

Scheldelaan 6| T 056 65 30 90| F 056 65 30 99| spikkerelle@avelgem.be | www.avelgem.be/spikkerelle

Leopoldstraat 66| T 056 65 07 70 | F 056 65 07 79 | sociaalhuis@avelgem.be
OCMW-secretariaat en Sociale Dienst | Lokale werkwinkel met VDAB en PWA-dienstenbedrijf | Woon-zorg

Sportcentrum

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

8.30u-12.00u

8.30u-12.00u

8.30u-12.00u

8.30u-12.00u

17.00u-20.00u

8.330u-12.00u
13.00u-16.00u
17.00u-20.00u

gesloten

17.00u-20.00u

8.30u-12.00u
13.00u-16.00u
17.00u-20.00u

17.00u-20.00u

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

9.00u-12.00u
13.00u-17.00u

9.00u-12.00u
13.00u-17.00u

gesloten

9.00u-12.00u
13.00u-17.00u

9.00u-15.00u
doorlopend

gesloten

Kortrijkstraat 19| T 056 65 30 68

Bovenstaande uren gelden tijdens het schooljaar en korte vakanties.
Zwembad

Containerpark

MAA
gesloten

dag

wie/wat

schooljaar

korte vakanties

zomervakantie

maandag

publiek

gesloten

14.00u-17.00u

14.00u-18.00u

dinsdag

publiek

gesloten

14.00u-17.00u

14.00u-18.00u

woensdag

publiek

14.30u-19.00u

14.00u-19.00u

14.00u-19.00u

baantjeszwemmen

19.00u-20.00u

19.00u-20.00u

19.00u-20.00u*

donderdag

publiek

gesloten

14.00u-17.00u

14.00u-18.00u

vrijdag

senioren

15.30u-17.00u

publiek

18.30u-20.00u

14.00u-19.30u

14.00u-19.30u

baantjeszwemmen

19.30u-21.00u

19.30u-21.00u

19.30u-21.00u*

zaterdag

publiek

gesloten

gesloten

gesloten

zondag

publiek

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

Op dinsdag- en vrijdagnamiddag is het containerpark ook open voor zelfstandigen.

Politie

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

ZAT

ZON

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u
16.00u-19.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

9.00u-12.00u

gesloten

DON

VRIJ

ZAT

ZON

Lokaal kantoor | Gemeenteplein 1b | T 056 64 40 05
Hoofdkantoor waregem | T 056 62 67 00 | www.pzmira.be
MAA
Kind en preventie

Doorniksesteenweg 226 | T 056 65 30 60 | F 056 65 30 69 | sport@avelgem.be | www.avelgem.be/sport

DIN

9.00u-11.30u

WOE
**

***

*

Kasteelstraat 5
*Iedere tweede, vierde en eventueel vijfde maandag van 17.30 tot 20.30 uur.
**Iedere tweede en vierde woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.
***Iedere eerste, tweede, derde en eventueel vijfde vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.
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Bevolking

Dienst Burgerzaken
Katrien Debels
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

i

Geboorten

T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
burgerzaken@avelgem.be

25.08.2010 Amber Houttekens,
dochter van Kevin en Valérie Cooman
30.08.2010 Lola De Graeve, dochter van
Christophe en Davine Van Luchene
06.09.2010 Janne Vandevelde,
dochter van Dieter en Kim Laga
08.09.2010 Jinda Jafar,
dochter van Imad en Basma Jafar
10.09.2010 Michelle Delaere,
dochter van Kurt en Ulrike Debels
14.09.2010 Maaite Demets,
dochter van Gregory en Stefanie Opsommer
20.09.2010 Mauro Desmet,
zoon van Björn en Tinneke Beck

T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
burgerzaken@avelgem.be

i

28.09.2010 Lana Dewaele,
dochter van Bart en Evelyn Courtens

15.10.2010 Kenneth Huysentruyt en Deborah
Vandewaele

26.09.2010 Honoré Vandenheede,
weduwnaar van Zulma Vandenabeele

04.10.2010 Oona Wylin,
dochter van Nico en Manja Masure

29.10.2010 Stefaan Lambrecht en Liesbeth Holvoet

30.09.2010 Armand Morjean,
echtgenoot van Denise Balcaen

05.10.2010 Lucas Monnier,
zoon van Philippe en Anouska Lefebvre

29.10.2010 Christophe Hillewaere en Sarah
Duquesne

04.10.2010 Romain Foulon,
echtgenoot van Monique Deleersnijder

18.10.2010 Amaury Pattijne,
dochter van Jürgen en Lesley Taiehi

30.10.2010 Steven Voet en Charlotte Baes

09.10.2010 Alfred Decostere,
weduwnaar van Simonne Lefevre

19.10.2010 Jasmijn Lapauw,
dochter van Kris en Katelijn Deconinck

17.08.2010 Ymte Putman,
zoon van Eddy en Stefanie Verhelst

Dienst Burgerzaken
Katrien Debels
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

Bevolking

25.10.2010 Mauro Vermeersch,
zoon van Wesley en Jadranka Geirnaert
03.11.2010 Iris Werbrouck,
dochter van Tom en Nicole Lemaitre
06.11.2010 Yben De Jonghe,
zoon van Tim en Evy Martin

18.11.2010 Yannick Halloy en Marie-Line Derycke
20.11.2010 Peter Plevoets en Kelly Rottier
27.11.2010 Lode Vandennieuwenborg en Tine
Dewilde

Overlijdens

08.11.2010 Robbe Staelgraeve,
zoon van Nick en Isabel Vanoverberghe

21.10.2010 André Desomer,
echtgenoot van Lucienne Deraedt
30.10.2010 Maria Verplancke,
weduwe van Joseph Derycke
02.11.2010 André Ysenbaert,
echtgenoot van Simonne Deviaene
02.11.2010 Karien Vervaecke,
echtgenote van Patrick Deconinck
04.11.2010 Geert Vanderbeken,
echtgenoot van Susanna Vanrenterghem

08.11.2010 Vic Vandemeulebroucke,
zoon van Yves en Nele Vantieghem

05.11.2010 Huguette Detollenaere,
weduwe van André Kindt

12.11.2010 Lennert Adyns,
zoon van Glenn en Nele Delrue

Huwelijken

16.10.2010 Jean-Marie Heddebaut

06.11.2010 Odiel De Baene,
echtgenoot van Maria Cassiers
07.11.2010 Michel Pil,
weduwnaar van Myriam Dupas
18.08.2010 Marie Vandenbroucke,
weduwe van Auguste Masure

14.11.2010 Cyriel Ovaere,
weduwnaar van Suzanna Deweer

22.09.2010 Tibe Eggermont,
zoon van Bart en Ruth De Zaeyteyt

09.09.2010 Agnès De Graeve,
echtgenote van Raphaël Van de Putte

14.11.2010 Martine Debeuf

23.09.2010 Liam Seynhaeve,
zoon van Frédéric en Laetitia Denis

11.09.2010 Denise De Smet,
weduwe van Victor De Brouwer

24.09.2010 Tibe Taelman,
zoon van Dave en Tattiana Van Leynseele

15.09.2010 Agnes Desmet,
weduwe van Victor Lefevere

26.09.2010 Miley Martin,
dochter van Wesley en Mariska Geirnaert

19.09.2010 Bernard Vromant,
echtgenoot van Nelly Declercq

28.09.2010 Marie Degroote,
dochter van Peter en Isabel Lietaert
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08.10.2010 Sébastien Plysier en Katleen Van
derschueren
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15.11.2010 Augusta Balcaen,
weduwe van Victor Vansteenbrugge

23.09.2010 Willy Debue,
echtgenoot van Zulma Vanleynseele
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WELZIJN
jubilea & vieringen
i

Dienst Onthaal – Eugénie Gemmerich
Kortrijkstraat 8 – 8580 Avelgem

T 056 65 30 30 – F 056 65 30 39
onthaal@avelgem.be

Meldingskaart
Met deze kaart kan u het gemeentebestuur uw vragen, opmerkingen of problemen melden. De meldingskaarten komen centraal toe en worden doorgestuurd naar de dienst die
het best kan instaan voor een oplossing. Anonieme klachten worden niet behandeld.
Persoonlijke gegevens

Romain Vrijghem en Jeanine Coigné
Gouden bruiloft (01/06/1960 Avelgem)

Roger Verdonck en Marie Louise Ruysschaert
Diamanten bruiloft (02/09/1950 Avelgem)

Voornaam		

........................................................................................

Naam			

........................................................................................

Straat en nummer

........................................................................................

Postcode en gemeente

........................................................................................

Telefoon			

........................................................................................

E-mail			

........................................................................................

Datum			

........................................................................................

Probleemstelling
Geef hier een duidelijke omschrijving van het probleem en ook waar, wanneer en hoe het
zich stelt.
.............................................................................................................................
Ontvangst 80-jarigen 23/09/2010

Jacques Stichelbaut en Ghislaine Van Simaeys
Gouden bruiloft (29/09/1960 Mullem)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ontvangst 50-jarigen 10/11/2010
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Ontvangst 65-jarigen 20/11/2010
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Bezorg deze kaart aan het gemeentebestuur, Kortrijkstraat 8 in Avelgem. U kan ook een
melding maken via info@avelgem.be of op www.avelgem.be/meldingen.
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