uit-tips voor avelgem
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Op zondag 5 september 2010 worden de 28ste Sloeberfeesten in

Woon-zorghuis Ter Meersch

gevierd. Het wordt net zoals andere
jaren weer een gezellige bijeenkomst.
Met de Sloeberfeesten wil het WoonZorghuis Ter Meersch de bewoners
en hun familieleden, de talrijke vrijwilligers en sympathisanten bedanken
met een heuse feestnamiddag.
Vanaf 12.00 uur kunt u aanschuiven
voor een koude schotel met vlees
en vis. Daarvoor is reserveren noodzakelijk. Na de smakelijke lunch opent
de tearoom om 15.00 uur de deuren.
Streekbieren zijn aan democratische
prijzen verkrijgbaar.
Ook kinderen zijn meer dan welkom.
Er is vanaf 15.00 uur doorlopend kinderanimatie onder toezicht. Het
belooft fun te worden voor de kids met
een springkasteel, gekke fietsen, een
bollo-smitto en kindergrime.
Er wordt ook een tombola georganiseerd ten voordele van de animatie
en de leefgroepwerking. Met een
tombolalotje kunt u waardevolle prijzen winnen.

Avelgem feest

Backdoor Summer Concerts

Wanneer 10/7 om 20.00 uur
Waar Spikkerelle
Prijs Gratis inkom
Info Culturele Raad |0478 54 55 44
Voor de derde maal op rij nodigt de Culturele
Raad iedereen uit voor Avelgem Feest.
Ditmaal kozen ze voor mensen van eigen
streek: STRO. Deze vijfkoppige groep staat
bekend voor zijn spetterende ambiance. Op
het programma: Nederlandstalig werk en ook
uitstapjes naar andere culturen. Hou u dus
klaar voor een avondje pretentieloze cultuur...

Wanneer 31/7 vanaf 16.00 uur
Waar JH Krak
Prijs €2
Info - info@krak.be | 0474 39 97 16
Het jaarlijkse zwoele relaxmoment van
jeugdhuis Krak, met optredens en héél veel
sfeer. DOK & THE DJIVAGOOS – België’s
allerbeste rock-coverband uit Antwerpen (The
Doors, Neil Young, JJ Cale,…) www.myspace.
com/dokanddjivagoos VRIJ PODIUM, French
Surprise Act, barbecue (eigen vlees),
zwembad, muziekfilm en ander leuks.

Braderie

Wanneer 11/7
Waar Tombeelmolen
Prijs Gratis inkom
Info joel.dewaele@skynet.be | 056 64 42
73
Het 7de Molenbuurtfeest wordt dit jaar
opgevrolijkt met bruisende tirolermuziek.
Het duo Tirolerschwung speelt van 15.00 tot
18.00 uur. Ondertussen kunnen de kinderen
een ritje maken door Outrijve met het
toeristisch treintje. De beste werkjes van de
tekenwedstrijd zijn de hele dag te bezichtigen in de Tombeelmolen en om 16.00 uur
worden de prijzen uitgereikt. Verder is er
een gezinswandeling, een ontbijtbuffet en
een middagmaal. De hele dag zijn er gratis
rondleidingen in de molen en een tentoonstelling van ambachtelijke werktuigen.

Wanneer 28/8 van 9.00 tot 19.00 uur
Waar Centrum Avelgem
Traditiegetrouw is het ook deze laatste
zaterdag van augustus braderie in Avelgem.
Tevens is er de 6de rommel- en brocantemarkt.
Het braderiecomité heeft gekozen voor
muzikale animatie met o.a. Wiewieneke,
Houtland Dixieband, The Djembé boys, een
aperitiefconcert en diverse straatanimatie
zoals een steltenloper, ballonnenclown,
goochelaar, springkastelen... en een verrassingsact !!
Om 17.00 uur vindt een optreden plaats van
Paul Severs en danseressen.

Demonstratie
Oldtimertractoren
Wanneer 18/7 om 14.00 uur
Waar Schoolstraat Bossuit
Info muys.bert@telenet.be
Op 18 juli organiseren “De tuffers van
Avelgem” voor de 6de keer op rij hun
demonstratie met oldtimer tractoren. Dit
jaar zullen enkele oude graafmachines van
de partij zijn. De alom gekende sleepwagen
mag ook zeker niet ontbreken.

Hamtamtam
Wanneer 29/8 vanaf 11.00 uur
Waar Patio Sint Jan Berchmanscollege
Prijs gratis toegang, deelname aan het
beenhespfestijn: € 13, kinderen € 7
Info harmonie@harmonie-avelgem.be
Op zondag 29 augustus 2010 richt de
harmonie De Verenigde Vrienden uit Avelgem
zijn jaarlijkse Hamtamtam in. Dit feest op de
zondag van de Avelgemse braderie is sinds
jaren één van de Avelgemse klassiekers. Op
het menu staat ook dit jaar lekkere beenhesp
met groentjes.
De Verenigde Vrienden zorgen voor de

26 jun – 02 jul: 	Ap. DIAS	
Doorniksesteenweg 11, Avelgem
03 jul – 04 jul: 	Ap. DIONYSIUS	Plaats 2, St.-Denijs
05 jul – 09 jul: 	Ap. VAN HOUTTE	 Zwevegemstraat 47, Otegem
10 jul – 16 jul:	Ap. LACROIX	Pontstraat 33, Berchem
17 jul – 23 jul: 	Ap. KEMPINAIRE	
Doorniksesteenweg 22, Avelgem
24 jul – 30 jul: 	Ap. VAN HOUTTE	 Zwevegemstraat 47, Otegem
31 jul – 06 aug: 	Ap. VAN TIEGHEM	 Kerkstraat 24, Avelgem
07 aug – 13 aug: 	Ap. BROWAEYS	Grote Herreweg 104, Ruien
14 aug – 20 aug: 	Ap. DECOCK	Stationsstraat 28, Berchem
21 aug – 27 aug: 	Ap. VANTIEGHEM	 Heestertstraat 8, Heestert
28 aug – 3 sept: 	Ap. VAN SYMAEYS	Oudenaardsesteenweg 490, Kerkhove

-

augustus

nieuwsbrief

2010

muzikale omlijsting. Bij het aperitief speelt
de jeugdharmonie onder leiding van Bernard
Cosaert. Daarna, bij de koffie, brengt de grote
harmonie de stukken die ze speelde op de
concertreis naar Monschau halfweg augustus.
Dit zomerprogramma is steeds een mengeling
van gekende melodieën, pop-arrangementen
en uptemponummers. Het zorgt steevast voor
veel bijval en enthousiasme bij de toehoorders. Tussen deze twee harmonieën in brengt
Johannes Wannyn, onze Avelgemse muzikale
duizendpoot, een gastoptreden met tal van
gekende songs.
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Wanneer 29/8
Waar rond de St.-Martinuskerk
Prijs gratis
Gemiddeld nemen een 3000-tal moto’s
deel aan dit grootse motortreffen! En dit
jaar, houdt het 21ste Vlastreffen ook halt
in Avelgem. Vanaf 13.00 uur worden ze
verwacht rond de Sint-Martinuskerk. Zowel
de Kerkstraat, het Vermandereplein als de
parking van Spikkerelle worden ingenomen
door dit grote gebeuren. Natuurlijk wordt er
ook gezorgd voor een aangename muzikale
omlijsting. Om 16.00 uur zullen zij dan in
colonne opnieuw vertrekken. Het loont vast
en zeker de moeite om eens een kijkje te
gaan nemen.

totaal. Eén voorstelling is reeds uitverkocht: Luc De Vos solo.
Met toppers zoals Daan, Kommil Foo
en Soulsister loopt de ticketverkoop
als een trein. Ook de overzichtsvoorstelling van Raymond van het
Groenewoud, het nieuwe project van
Wouter Deprez of de comedyvoorstellingen van Bert Gabriëls en Gino
Sancti doen het goed.
Op 21 mei werd na
afloop van de presentatiedag het
startschot gegeven van de abonnementenverkoop voor de cultuurprogrammatie
2010-2011. Tien dagen later schoot de
verkoop van losse tickets uit de startblokken. Intussen zijn er 196 abonnementen
en 1242 losse tickets verkocht, dat
maakt 3202 gereserveerde plaatsen in

Voor tickets voor deze of andere voorstellingen kan u terecht bij de dienst
Jeugd en Cultuur. Meer informatie vindt u
op www.avelgem.be/spikkerelle of in de
brochure die te vinden is in Spikkerelle,
de bibliotheek en het gemeentehuis.
Meer info bij de Dienst Jeugd en Cultuur op
het nummer 056 65 30 90 of via spikkerelle@
avelgem.be.

Tijdens de zomervakantie
knijpt de dienst Jeugd en
Cultuur er even tussenuit. Zij
sluiten hun deuren van maandag 19 juli tot en met vrijdag 6
augustus.
De speelpleinwerking blijft wel
doorgaan!

Politiezone MIRA optimaliseert vakantietoezicht

Alle andere gemeentelijke
diensten blijven gedurende
heel de zomervakantie open.
Gemeentebestuur Avelgem
Kortrijkstraat 8 | 8580 Avelgem
T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39
www.avelgem.be | info@avelgem.be
Open van ma tot vr van 9.00 uur tot 12.00 uur
op di ook van 16.00 uur tot 19.00 uur
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Actualisatie mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan van Avelgem dateert
reeds van 2004 waardoor het nodig was
om het plan te evalueren en indien nodig
bij te sturen. De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) heeft geoordeeld
dat het bestaande mobiliteitsplan nog
voldoende actueel is en gedragen wordt
door de partners waardoor het verder uit-

Op zaterdag 28 augustus sluit
ook het containerpark even
de deuren, dit ter gelegenheid
van de braderie.

a v e l g e m
juli - augustus 2010

Toppers zorgen voor stevige start ticketverkoop in
Spikkerelle

Vlastreffen

Molenbuurtfeest

Wa c h t d i e n s t
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Trekt u deze zomer op vakantie en maakt
u zich zorgen om uw woning onbewaakt
achter te laten? Dan kan u beroep doen
op de diensten van de politiezone Mira,
want indien u het wilt, komen zij af en toe
een oogje in het zeil houden. Dit werkt
niet alleen preventief naar mogelijke
inbrekers toe, maar kan ook nuttig zijn
om problemen zoals een waterlek, een
breuk of andere zaken aan de woning
tijdig te ontdekken.
Deze dienstverlening wordt reeds enkele
jaren aangeboden. Na de rondgang werd
in de brievenbus van de woning een
kaartje achtergelaten met vermelding

gevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan
wordt dus herbevestigd.
Wel is het nodig om het actieplan (een
tabel met alle mogelijke acties uit te
voeren door de verschillende partners)
te actualiseren. Een belangrijk punt
is ook dat de gemeente pleit om de
Etienne Balcaenstraat te rangschikken

van de datum en uur van de controle en
met eventuele tips en/of opmerkingen.
Dit jaar verandert de werkwijze enigszins. Alle informatie in verband met de
rondgangen wordt voortaan digitaal
bijgehouden en op het einde van de toezichtperiode per brief overgemaakt aan
de aanvrager. Deze nieuwe werkwijze
maakt een betere sturing en spreiding
van de gevraagde toezichten mogelijk
en komt ook de communicatie met de
aanvrager ten goede.
Meer informatie over deze service en ook de
aanvraagformulieren voor deze dienst vindt u
op www.pzmira.be.

als secundaire weg of om tenminste het
beheer van deze weg over te dragen
naar het Vlaams Gewest en dit omwille
van de aanwezigheid van bovenlokale
bedrijvigheid op de industriezone.
Het geactualiseerde beleidsplan (met bijhorend
actieplan) is te raadplegen op www.avelgem.
be/mobiliteitsplan.

Hulp nodig bij uw aanvraag studietoelagen?

De muzikale interesses in Avelgem en omgeving stijgen elk jaar opnieuw. Tal van nieuwe opleidingen
kwamen er de voorbije jaren bij: accordeon,
slagwerk, drama, zang, enz.

Vragen rond studietoelagen? De afdeling Studietoelagen komt naar je toe.

Gedurende het werkjaar vinden een
6-tal algemene vergaderingen plaats,
waarbij we met alle afgevaardigden van
de jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en jeugddienst samen zitten om
jeugdbeleidsthema’s te bespreken.
Wat krijgt u daarvoor in de plaats? U
zit op de eerste rij om nieuwtjes op het
vlak van jeugdbeleid op te vangen, u kan
uw stem laten horen, u leert heel wat
nieuwe mensen kennen en het is vooral
heel plezant om te doen. Het maakt bovendien echt niet uit wat voor parcours
u hebt afgelegd in het jeugdlandschap
van Avelgem.
Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje
naar voorzitter Lies Depraetere: lies.
depraetere@skynet.be.

Geïnteresseerden kunnen zich onder voorbehoud inschrijven… dan wordt
samen gezocht naar een ideaal moment.
Info: www.kortrijk.be/conservatorium, 0499 21 28 33

1ste en 2de kleuter:
• kleuterturnen;
• zwemlessen.

•
•
•

recreatief basketbal;
recreatief badminton;
recreatief baantjeszwemmen.

Sporten voor senioren
• yoga voor senioren;
• aquagym voor senioren.
Voor specifieke informatie contacteer de
sportdienst op het nummer 056 65 30 60

Voorwaarde: kind is 5 jaar oud en
in het bezit van een brevet zeehond
(geen waterangst
- gratis watervreesOpeningsuren zwembad
test in zwembad
tijdens zomervakantie 2010
Avelgem)
Maandag: 14.00 tot 18.00 uur publiekzwemmen
Van 3de kleuter tot
Dinsdag:
14.00 tot 18.00 uur publiekzwemmen
6de leerjaar
Woensdag: 14.00 tot 19.00 uur publiekzwemmen
• sportacademie.
19.00 tot 20.00 uur baantjeszwemmen
Van 3de kleuter tot
Donderdag: 14.00 tot 18.00 uur publiekzwemmen
2de middelbaar
Vrijdag:
14.00 tot 20.00 uur publiekzwemmen
• dansschool
19.30 tot 21.00 uur baantjeszwemmen(*)
Ariadne Eureka;
• recreatief sporZondag:
9.00 tot 12.00 uur publiekzwemmen(*)
ten voor ieder(*) niet mogelijk van 21 juli tot en met 15 augustus
een;

bewijzen van alimentatiegeld (aan
de hand van rekeninguittreksels);

•

huurovereenkomst (bij kotstudenten);

•

bewijs van leefloon + het bedrag;

•

attesten van eventuele inkomstenvervangende tegemoetkomingen.

bijen vormen ook geen reëel gevaar voor
mensen. Ze zijn niet agressief en steken
enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk
als ze zich bedreigd voelen.
Hommel

Bij

Wesp
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Halftijds verpleegkundige
nachtdienst (m/v)

Hommels, bijen of wespen?

Sportdienst Avelgem kijkt al vooruit naar het nieuwe
schooljaar
Vanaf september 2010 starten de
nieuwe sportsessies in het sportcentrum van Avelgem. De sportdienst biedt een ruim sportaanbod
aan, voor elk wat wils.

•

Woon-zorghuis Ter Meersch is
een kleinschalige ouderenvoorziening met 64 woongelegenheden voor zorgbehoevende
bejaarden, die deel uitmaakt
van de dienstverlening van het
OCMW Avelgem. In de nabijheid van het Woon-zorghuis Ter
Meersch beschikt het OCMW
Avelgem eveneens over 40
serviceflats voor bejaarden.
Momenteel wordt een aanwervingsexamen georganiseerd
voor een:

Daarnaast leveren de hommel en de bij
een belangrijke bijdrage aan het milieu.
Door het stuifmeel van de ene bloem
naar de andere te brengen, verzekeren
de hommels en bijen de bevruchting
van de planten. Ze dragen bij aan het
behoud van de diversiteit van de planten
en zorgen voor een natuurlijk evenwicht.
Door deze kruisbestuiving verbetert ook
de kwaliteit van de vruchten van de plant.
Hommel- en bijennesten komen voor in
bloemrijke gebieden zoals tuinen, akkers
en boomgaarden. U vindt ze in de grond,
in bomen, muurspleten, …
Wat doet u in geval van een hommel- of
bijennest?

De afgelopen dagen hebben de brandweerdiensten verschillende oproepen
gekregen om zogenaamde wespennesten te verwijderen. In werkelijkheid gaat het in de meeste gevallen
om hommel- of bijennesten en niet
om wespennesten…

Best laat u het nest gewoon zitten. Indien
het nest zich op een vervelende plaats
bevindt, kan u contact opnemen met
een imker. Hij zal het nest verplaatsen
of handige tips meegeven over hoe u
het nest zelf op een veilige manier kan
verplaatsen.

De hommel en de bij zijn beschermde
insectensoorten waardoor de nesten niet
vernietigd mogen worden. Hommels en

Imkers in onze streek zijn: Andy Deloose
(Avelgem) T 056 29 09 27 en Kurt
Vandenhende (Bossuit) T 0485 93 06 40.

Functieomschrijving
De verpleegkundige staat samen met een collega zorgkundige in voor de zorg aan de
bewoners tijdens de nacht.
Aanwervingsvoorwaarden
Houder zijn van een diploma van
verpleegkundige.
Aanbod
• een boeiende functie in een
kleinschalig woon-zorghuis
• een contract onbepaalde
duur
• verloning volgens barema
(C3-C4)
• overname anciënniteit privé-sector
• hospitalisatieverzekering en
maaltijdcheques
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur schriftelijk uw kandidatuur
vergezeld van de nodige bewijsstukken aan: OCMW Avelgem
tav de voorzitter, Leopoldstraat
66, 8580 Avelgem, dit uiterlijk
tegen 30 juli 2010.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directeur van Woonzorghuis Ter Meersch (T 056 65 07
88 of 0473 98 18 69), Leopoldstraat
26, Avelgem.

kinderen aan 6 euro per persoon =

Samen met de andere leden van het
dagelijks bestuur spreekt u 1 à 2-maandelijks af om de algemene vergaderingen voor te bereiden, adviezen aan
het gemeentebestuur te formuleren,
activiteiten te organiseren om onze
Avelgemse jongeren te soigneren
(zoals een kindertoneel, dag van de
jeugdbewegingen, …) en zoveel meer.
U fungeert als tussenpersoon tussen de
jeugd en het gemeentebestuur en we zijn
altijd te vinden voor nieuwe voorstellen
en initiatieven.

Zo deze opleiding mogelijk wordt, dan wordt dit vast een verrijking voor het
plaatselijke koor, de harmonie, de toneelverenigingen…

elektronische identiteitskaart + pincode of federaal token; een federaal
token kan u aanvragen via www.
belgium.be. U moet wel rekening
houden met een levertijd van 10
werkdagen. Via de elektronische
identiteitskaart of het federaal token
kunnen wij u helpen uw aanvraag
online in te dienen. Papieren aanvraagformulieren zullen ter plaatse
ter beschikking zijn;

volwassenen aan 15 euro per persoon =

Bent u jonger dan 30 jaar en wilt u iets
betekenen voor het jeugdbeleid in uw
gemeente? Dan kan u misschien uw
ei kwijt in het dagelijks bestuur van
de jeugdraad.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van
het aanvraagformulier of bij het online
indienen van uw aanvraag, dan kan u op
20 september 2010 terecht in het Sociaal
Huis, Leopoldstraat 66 in Avelgem, van
13.30 tot 16.30 uur. Op deze zitdag staat
de afdeling Studietoelagen u met raad
en daad bij. U krijgt individuele hulp bij
al uw vragen en u kan er uw aanvraag
online of op papier indienen.

•

Inschrijf
strook

Aandachtspunten (rolstoel, kinderwagen):

“Wij hebben leerlingen tussen 10 en 75 jaar! Wie volwassen is (16+) is echter
niet altijd zo happig om voor notenleer aan te sluiten bij een groep kinderen…
en moet zich dan noodgedwongen verplaatsen naar Kortrijk of afhaken!” Er
wordt momenteel uitgekeken of het niet mogelijk zou zijn om in Avelgem te
starten met Notenleer voor volwassenen. Cursisten kunnen gebruik maken
van opleidingscheques.

Wat brengt u allemaal mee?

Adres:

Wie een opleiding wil volgen in het
Conservatorium kan dit vanaf het derde
leerjaar. Eén jaar later kan er een instrument gekozen worden. Volgens de huidige
secretaris is er momenteel een trend dat
meer en meer volwassenen hun onvervulde
jeugddromen of gestopte passies weer waar
willen maken.

Leerlingen en studenten beginnen na
de zomervakantie weer aan een nieuw
school- en academiejaar. Ook voor
2010-2011 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de schoolen studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap. Een aanvraag doen kan
online of via papier vanaf 15 augustus
2010 tot en met 30 juni 2011.

Vacature Verpleegkundige

Gelieve deze strook af te geven in het Woon-Zorghuis Ter Meersch of in het Sociaal Huis vóór vrijdag 27 augustus 2010. Telefonisch inschrijven
kan ook op het nummer 056 65 07 70 of via fax naar 056 65 07 79 of via mail naar sociaalhuis@avelgem.be.

Mijn grote liefde is muziek

Naam:

Jeugdraad Avelgem zoekt
leden voor hun ‘dagelijks
bestuur’

