Info

Avelgem
De Feesteworp fietst op 7 en 8
november door Avelgem!
Feesteworp

Feesteloop
Op zaterdag 7 november is het
feest voor de sportievelingen met
de Feesteloop in het centrum van
Avelgem en dit over 4 afstanden. Vanaf 18.45 uur is er de Kids
Feesteloop over 500 of 1000m. Om
19.15 uur start de 5km-Feesteloop
en om 20 uur wordt het startschot
gegeven voor de 10 km.
De Feesteloop is meer dan een klassieke loopwedstrijd. De sfeervolle
verlichting, de muzikale omkadering
en animatie maken van dit loopevent
een echt feest met als afsluiter Feeste
met accordeon. Alle praktische informatie via www.feesteloop.be.

Naar aanleiding van de opening van
de nieuwe fietsbrug in Avelgem, werd
‘de fiets’ gekozen als thema van de
Feesteworp. Plaatselijke verenigingen,
straattheater en muziek kleden dit thema
feestelijk in.
Op zondag 8 november om 15 uur trekt
de Feesteworpstoet door de Avelgemse
centrumstraten. De Feesteworpstoet
kent een rijke traditie en een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. De deelnemende
groepen en animatie maken van deze stoet
een bijzondere ervaring. Dit jaar worden
de stukken feeste vanop een gloednieuwe
wagen in het publiek gegooid!
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Feeste met accordeon
In de centrumstraten krijgen de lopers
en toeschouwers van de Feesteloop
op zaterdag 7 november vanaf 18
uur een voorsmaakje van Feeste met
accordeon.
Tom Accordeon fungeert als muzikale
smaakmaker. Na de Feesteloop breekt
in Spikkerelle en in de Avelgemse
centrumcafés de Feeste pas echt los.
Sfeermakers van
dienst zijn: Broes,
Occasionelle,
Zievereir Street
Orchestra, Seppe
Vandewalle, Kiss
& Bye, Café Z,
Un café deux
trois chants, Het
Kleinkunstkollectief
en On prend l’Air.
De toegang is gratis.

De winterfoor is dit jaar te vinden aan
de kerk, op het Vermandereplein. Ook
de moeite waard om eens te bekijken
zijn de videoprojecties van het project
Spacemakers op de gevel van Spikkerelle.
De projecties zijn op zaterdag en zondag
te zien vanaf 18 uur.
Het Feestevuurwerk is de apotheose
van het Feesteworpweekend. Op zondag
8 november om 19.30 uur vormen de
Scheldemeersen het magische decor voor
een spectaculaire muzikale vuurwerkshow.
Meer info: www.feesteworp.com
feesteworp@avelgem.be |056 65 30 90
© Jonathan Wannyn (Feeste met Accordeon)
© Fotoclub Studio Stijn Streuvels (Feesteworp)

Vacature
Aanleg
wervingsreserve
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Uw gemeente

Allerheiligen
Allerzielen
Begraafplaatsen
Voor Allerheiligen en Allerzielen krijgen veel graven een poetsbeurt.
Als familielid of belanghebbende dien
je zelf in te staan voor het onderhoud
van de grafzerken. De gemeente zorgt
voor het algemeen onderhoud van de
begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen zijn waterpunten om de grafzerk
van jouw familielid te onderhouden.
Op Allerheiligen en Allerzielen zijn de
begraafplaatsen open van 8u tot 19u.
De verwelkte bloemen worden weggenomen door de onderhoudsdienst
vanaf begin december. De schalen en potten worden op het graf
teruggeplaatst.
Indien de concessie verstreken is en
niet meer kan hernieuwd worden,
wordt een bericht van afbraak van
de grafzerk bij de grafzerk geplaatst.

Sluiting gemeentelijke diensten
Gesloten op maandag 2 en woensdag 11 november:

Gemeentehuis, Spikkerelle, Sportcentrum, Containerpark, Bibliotheek en Sociaal
Huis.
Het sportcentrum is ook gesloten op

zondag 1 november.

Feest 60-jarigen
ZA 28 nov 2015
Op zaterdag 28 november 2015 vieren de Avelgemse
60-jarigen hun verjaardag. Iedereen van het geboortejaar 1955 die in Avelgem geboren is, er woont of
er school liep, is van harte welkom.
Wie bij vergetelheid geen persoonlijke uitnodiging
kreeg, kan contact opnemen via:
rosanevanwymelbeke@hotmail.com.
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Andere grondvergunningen die een
einde-concessie-termijn hebben en
wel nog hernieuwd kunnen worden,
zijn reeds aangeplakt. Indien je de
concessie wenst te hernieuwen, dien
je hiervoor schriftelijk een aanvraag
in te dienen bij de dienst burgerzaken.

Info: Dienst burgerzaken
056 65 30 30
burgerzaken@avelgem.be

Leefomgeving

Energiefit-avond

Dinsdag 17 nov. om 19.30u in het gemeentehuis
Bespaar op een snelle manier energie en geld
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu
ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier belicht. Zonder veel
moeite en zonder grote investeringen kun je er al snel een
paar honderd euro per jaar mee besparen.
Inschrijven op voorhand via www.eandis.be/energiefit of in
het gemeentehuis.

Werk mee aan een nette regio!
Imog zoekt netheidsmeesters

De netheidsmeester is een inwoner van de buurt en helpt zijn eigen buurt net
te houden. Hij/zij vormt een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval en
geeft afvaltips aan al wie dit nodig heeft. De netheidsmeester ruimt, eventueel
samen met andere buurtbewoners, geregeld zwerfvuil op in zijn straat of buurt.
Hiervoor krijgt hij/zij materiaal van Imog en een financiële aanmoediging.
Imog organiseert een opleiding van 2 avonden op 9 en 16 november 2015 om
19u in de kantoren van Imog in Harelbeke.

Imog zoekt glasbolpeters en -meters

Zij zorgen voor één glasbol in de buurt van hun woning door zwerfvuil op
te ruimen vlakbij de glasbol, sluikstorten meteen te melden op een centraal
telefoonnummer of e-mail en te melden indien de glasbol vlugger vol is dan
gewoonlijk. Dankzij de glasbolpeters- en meters wordt sneller de juiste persoon
verwittigd en ziet de glasbol er altijd netjes uit. De peters en meters krijgen
een kleine vergoeding, materiaal van Imog om het zwerfvuil op te ruimen en
andere ondersteuning indien nodig.
Ben je geïnteresseerd in deze opleidingen? Meld je dan aan via duurzaamheid@
imog.be of telefonisch via 0800 99 827.

Groepsaankoop groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur en je steentje bijdragen voor een beter
leefmilieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van
de provincie West-Vlaanderen. Onze gemeente ondersteunt deze campagne.
Inschrijvingen starten vanaf december 2015 via de website:
www.samengaanwegroener.be.
In de loop van februari is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een
voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke
besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen
van energieleverancier.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan
de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven.
Info: Sociaal Huis | 056 65 07 70 | sociaal.huis@avelgem.be

Parkeerplaatsen
voor personen met
een handicap
Op diverse plaatsen in Avelgem zijn er
parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
Er wordt vastgesteld dat deze plaatsen regelmatig worden ingenomen
door personen die daar geen recht op
hebben of die misbruik maken van de
parkeerkaart.
Hierbij riskeren deze personen niet
alleen een boete, zij zorgen er ook
voor dat personen met
een handicap vaak geen
geschikte parkeerplaats
meer vinden.

Geniet van je
houtvuur zonder
gezondheidsschade
Wie slim stookt kan er zonder zorgen
zijn woning mee verwarmen. Maar
ook als je alleen af en toe hout stookt,
doe je dat best met kennis van zaken.

Enkele tips

-Zet de luchttoevoer van je houtkachel
niet altijd volledig open.
-Maak je allesbrander niet aan met
krantenpapier omwille van de ongezonde rook die dan vrijkomt.
-Leg bij het aanmaken het meest
brandbare materiaal bovenaan, zo komen er minder schadelijke stoffen vrij.
-Verbrand geen samengesteld hout
in de houtkachel (bijv. triplex en
vezelplaat).
-Laat snoeihout voldoende drogen
vooraleer te verbranden.
-Sluit nooit de luchttoevoer van je
houtkachel af als de temperatuur te
hoog oploopt, anders kan er CO of
koolmonoxide ontstaan.
Meer tips via:
http://www.lne.be/campagnes/
stook-slim
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Vrije tijd

Novastar

Joost Zweegers Solo (try-out) . Voorprogramma: Reymer
Vrijdag 6 nov 2015 om 20.15u in Spikkerelle

Novastar is weer helemaal terug! Het nieuwe album ‘Inside Outside’ is met parels van singles als ‘Closer To You’, ‘Light Up My Life’ en het recente ‘Kabul’ het
warmste Novastar album tot dusver.
In de sfeervolle, intieme theaterzaal van Spikkerelle wordt het genieten van dit
unieke concert van icoon Joost Zweegers ‘pur sang’, op gitaar en piano.
Met fantastisch nieuw materiaal op zak maar ook met veel ruimte voor klassiekers als ‘Because’, ‘Mars Needs Woman’, ‘Wrong’ en ‘Never Back Down’, bezorgt
Joost ons een onvergetelijke avond.
Info:
Dienst Jeugd en Cultuur
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be
Tickets:
https://webshopavelgem.
recreatex.be
(€23 - €22: -26/+55/abo)
© Charlie De Keersmaecker

Nieuw bibliotheekreglement
Op de gemeenteraad van 28 september 2015 werd het nieuwe bibliotheekreglement goedgekeurd dat ingaat op 1 december 2015.
De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met uitleentermijnen en tarieven.
l Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 5 euro (vanaf 18
jaar). Tot 18 jaar: gratis.
l De uitleentermijn wijzigt van 3 naar 4 weken    
(28 dagen); voor dvd’s wijzigt de termijn van 1
week naar 2 weken.
l Het ontlenen van dvd’s wordt voortaan gratis.
l Het maximum aantal uit te lenen gedrukte materialen wijzigt van 5 naar 10; het aantal dvd’s van
2 naar 10.
l Het tarief voor het aanvragen van een werk uit een
andere bibliotheek wordt verlaagd van 2 naar 1 euro.
l Het maningsysteem wijzigt ingrijpend: vanaf
de eerste dag te laat wordt er € 0,20 per materiaal per dag (!) aangerekend.
Vergeet niet dat het mogelijk is online of in de bibliotheek een verlenging van
de uitleentermijn aan te vragen. Om maningen te vermijden, kan je enkele
dagen voor het vervallen van de uitleentermijn, een attenderingsmail ontvangen. Bezorg ons hiervoor een correct mailadres. Dit kan in de bibliotheek of
via www.avelgem.be/bibliotheek.
l Een kopie/print zwart/wit kost voortaan 0,05 euro per pagina.
Een kopie/print in kleur kost 0,25 euro.

Het volledige reglement is vanaf 1 december 2015 beschikbaar op de website
of in de bibliotheek.
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Lezing
‘Ijzeren oogst’
Een reis door Europa en de
Grote Oorlog
Tijdens deze lezing vertelt Korneel
De Rynck, auteur van ‘Ijzeren oogst’
over zijn maandenlange reis door
Europa. Aan de hand van talrijke
foto’s passeert hij langs de plaatsen
waar de belangrijkste momenten van
de Eerste Wereldoorlog zich hebben
afgespeeld. Het verhaal begint bij de
straathoek in Sarajevo waar Franz
Ferdinand werd vermoord in 1914.
De laatste halte is het bos van de
Wapenstilstand bij Compiègne anno
1918.

DI 24 nov 2015 van 20u tot 22u
Ter Biest (bibliotheek) | €7
Info en inschrijven:
Dienst Jeugd en Cultuur
056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be

Kunst ontdekken
aan de bibliotheek
Op 10 oktober 2015 werd het kunstwerk van Sabine De Clercq aan de
ingang van de bibliotheek onthuld.
Een toren van boeken, een boekenspiraal, een boekentrap,… Bewust
laat de kunstenares uit Waarmaarde
het werk zonder naam achter.
Iedereen kan volgens eigen creativiteit en fantasie invullen.
Het
project
‘Kunst in
het straatbeeld’
wordt
mogelijk
gemaakt
met steun
van de
Cultuurraad
van
Avelgem.

Vrije tijd

Verrassende zwembaddagen
De Vlaamse zwembaddagen worden dit jaar
niet meer georganiseerd, maar overtuigd van
de waarde van dit concept, zet de sportdienst
dit evenement in Avelgem wel verder.
In de week van 16 november tot en met 22
november staan tal van activiteiten en verrassingen op het programma zowel voor scholen
als voor het publiek. Laat je verrassen en neem
deel aan het prijzenzwemmen op woensdag 18 november (voor kinderen),
het tombolazwemmen op zondag 22
november (voor groot en klein) of het
seniorenzwemmen met aansluitend
koffietafel op 20 november.  Het loont
de moeite om tijdens deze week af te
zakken naar het Avelgemse zwembad.

Gebruik sportaccommodatie
Voor recreatieve lopers en
fietsers
Hou je van een verkwikkende fietstocht of een ontspannende jogging,
dan kan je het sportcentrum als
uitvalsbasis gebruiken. Je kan er
gebruik maken van de kleedkamers
en douches (1 euro per beurt) en de
lockers om waardevolle voorwerpen
op te bergen.
Info: Sportdienst Avelgem
sport@avelgem.be | 056 65 30 60

Info: Sportdienst Avelgem
sport@avelgem.be | 056 65 30 60

Hou dit alvast vrij in je agenda! Meer info in de volgende editie van Avelgem
Info of via www.avelgem.be/bibliotheek.

A V E L G E M

Schrijft/schrijven zich in voor het Feest van de 55-plussers in Spikkerelle op maandag 23
november en betaalt hierbij 7 euro per persoon: ................ X 7 euro = ................ euro

‘De macht van de media’ . WO 02-12-15 om 20.15u in Spikkerelle

Adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing: Cas Goossens

Geboortedatum: --------------------------------------------------------------------------------------

Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier kun je opvragen bij de
sportdienst | sport@avelgem.be | 056 65 30 60.

Voornaam + naam: ------------------------------------------------------------------------------------

Dien de verdienstelijke prestatie(s) in bij de sportdienst Avelgem vóór 31        
december 2015.

Adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn 6 categorieën namelijk: sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere,
sportploeg, vrijwilliger van het jaar en de categorie vissers en vinkeniers.

Geboortedatum: --------------------------------------------------------------------------------------

Je kan als individuele sporter of als sportvereniging gehuldigd worden voor
prestaties in het kalenderjaar 2015, op voorwaarde dat je in Avelgem woont of
jouw prestatie binnen een Avelgemse sportvereniging geleverd hebt.
Om gehuldigd te worden als sportvereniging, moet de sportvereniging haar
werking hebben in Avelgem.

Inschrijfstrook FEEST 55-plussers

Op vrijdagavond 5 februari 2016 organiseert de gemeentelijke sportraad de
huldiging van de sportlaureaten.

Voornaam + naam: ------------------------------------------------------------------------------------

Huldiging sportverdiensten
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Leven en welzijn

Kastententoonstelling in Sociaal Huis
Project “Sterke Mama’s”
Na 3 jaar werking van het project ”Sterke Mama’s” werd een kastententoonstelling opgebouwd. Het project wil gezinnen
met kinderen tot 18 jaar die zich in een moeilijke situatie bevinden, ondersteunen. De kasten uit de tentoonstelling vertellen het verhaal van “de Sterke Mama’s”.
Enkele voorbeelden:
De rekenkast vertelt hoe moeilijk het soms is voor ouders om het eind van de maand te halen;
De receptenkast toont recepten van sterke mama’s klaargemaakt tijdens de groepsbijeenkomsten;
De sleutelkast geeft aan dat er soms vele sleutels nodig zijn om deuren naar oplossingen te openen.
Het zijn stuk voor stuk kasten om te ontdekken.

Om in te schrijven bezorg je deze strook , samen met gepast geld (7 euro per persoon)
aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad in het gemeentehuis op
maandag 9 november 2015. De inschrijvingen vinden plaats van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur.

Maandag 23 november 2015 in Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

Inschrijfstrook FEEST 55+

Kom je ook een kijkje nemen?
Dat kan in het Sociaal Huis, van 12 tot 18 november
(elke dag van 8.30u tot 12u en dinsdag van 16u tot 19u).          
Wie weet versterkt het ook jezelf of krijg je meer inzicht hoe
mama’s erin slagen om het - ondanks vele moeilijkheden - te
redden. Deze kastententoonstelling gaat niet enkel over deze
vrouwen uit Houthulst die zich Sterke Mama’s noemen, maar
gaat over alle mensen die menen alleen te staan en die hun
situatie chaotisch en uitzichtloos vinden.
De “Sterke Mama’s” is een project dat OCMW Houthulst en
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen samen opgezet hebben.
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Feest 55-plussers
Maandag 23 november 2015 | vanaf 14 uur | GC Spikkerelle
Ben je 55 of meer en woon je in Avelgem?  Dan word je op maandag 23  november 2015 verwacht in Spikkerelle (Scheldelaan 6 te Avelgem) voor het
“Feest van de 55-plussers”.
Programma:
l14u-15u: Verwelkoming in Spikkerelle
Na het onthaal kan je genieten van een lekker
uitgebreid dessertbord en koffie. Er is ook tijd
voor een gezellige babbel.
l15u-16u: Eerste optreden van Arto Mundo.
Zij brengen een worldmix programma: een
zeer gevarieerd en dansbaar repertoire gezongen in verschillende talen.
l16u-16.45u: Pauze met drankbediening aan tafel inbegrepen
l16.45u-17.45u: Tweede optreden van Arto Mundo. Griekse, Afrikaanse,
Caraïbische, Spaanse en Latino muziek en bekende meezingers worden begeleid
op gitaren en bouzouki. Ambiance verzekerd!
Geboren in 1960? Dit jaar 55!
Dan ben je voor het eerst van harte welkom op het feest van de 55-plussers!
De Avelgemse seniorenraad laat die 55 lentes niet onopgemerkt voorbijgaan.
Na de koffie krijgt elke 55-jarige een leuke attentie aangeboden.
Inschrijven: maandag 9 november 2015 in het gemeentehuis (9u-12u en
van 14u-16u). De prijs bedraagt 7 euro per persoon.

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Bevolking
Geboorten

27.08.2015 Emmy Vergauwen,
dochter van Maarten en Bêty
Audrey
04.09.2015 Ilay Clarysse, zoon
van Kirsten Clarysse
17.09.2015 Marlon Moerman,
zoon van Tim en Annelies Verriest
Feest 85-jarigen (11/10/2015)

17.09.2015 Tiamo De Keyzer,
zoon van Vincenzo en Sarah De
Vlaminck

© Pol Coeman

20.09.2015 Minne Ketelair,
dochter van Lieven en Els Van
der Beken
23.09.2015 Zoë en Lotte
D’Haene, dochters van Thijs en
Joke Temmerman
Daniel Gabriels en Lilianne Debaere
Gouden Bruiloft (Otegem 18/09/1965)

Roger Vanhamme en Jacqueline Maes
Diamanten Bruiloft (Avelgem
24/09/1955)

Huwelijken

25.09.2015 Dwight Taelman en
Chantal Meyhui
16.10.2015 Steven Decoo en Joke
Dewulf
17.10.2015 Jonathan Codron en
Hannelore Roobrouck
Marnick Deconninck en Camilla
Vandersteene
Gouden Bruiloft (Vichte 30/09/1965)

Mark Cottenier en Andréa Poitiez
Gouden Bruiloft (Bossuit 1/10/1965)

Overlijdens
Wachtdiensten
Apotheek: www.apotheek.be of
0903 99 000 (1,5 euro per minuut)

Jules Spileers en Rogette Detollenaere
Gouden Bruiloft (Kerkhove 2/10/1965)

Dokter: 056 64 75 20 maar 055
38 89 00 voor de inwoners van
Kerkhove

20.09.2015 Zoë Van Synghel, weduwe van Armand Vanoverberghe
03.10.2015 Odette Delachapelle,
weduwe van Albert Voet
14.10.2015 Annie Vandemeulebroucke, echtgenote van
Roger Declercq

Tandarts: 0903 399 69
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feesteworp
VACATURE

Aanleg wervingsreserve maatschappelijk werker (m/v) (B1-B3)

TAKEN

PROFIEL

WIJ BIEDEN

l Als maatschappelijk werker verzeker je de maatschappelijke dienstverlening aan je cliënten zodat ze een
waardig leven kunnen leiden;
l je werkt aan de maatschappelijke
integratie van je cliënten aan de hand
van verschillende methodieken;
l je staat in voor de sociaal-administratieve opvolging van cliëntdossiers;
l je helpt je cliënten omgaan met
probleemsituaties en stuurt bij in
noodsituaties;
l je werkt samen met collega’s,
leidinggevenden en partners in de
sociale sector om een kwalitatieve
hulpverlening te verzekeren;
l je werkt mee aan de uitbouw van
bestaande en nieuwe projecten;

l Je beschikt over een bachelordiploma
in het sociaal-agogisch werk met de titel
van maatschappelijk assistent, of een
daarmee gelijkgesteld diploma;
l je bent een echte teamplayer maar
kan ook zelfstandig dossiers afhandelen;
l je bent een goede planner en beschikt
over administratieve vaardigheden;
l je legt gemakkelijk contacten en
beschikt over empathie;
l je bent gedreven en je wil je inzetten
voor het ocmw-cliënteel;
l je hebt zin voor initiatief en bent creatief in het bedenken van oplossingen;
l je bent flexibel en inschakelbaar
binnen de verschillende domeinen van
de OCMW-dienstverlening;

l Een boeiende en afwisselende
job, een aantrekkelijk salaris ( bruto
maandelijkse wedde tussen € 2.319
(0 jaar anciënniteit) en € 3.907 (23
jaar anciënniteit) aangevuld met
interessante voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar
vervoer of fietsvergoeding, tweede
pensioenpijler)
l Kans tot verdere ontwikkeling,
dankzij ruime vormingsmogelijkheden
en overlegmomenten
l Functierelevante anciënniteit kan
in aanmerking komen
l De wervingsreserve geldt voor een
periode van 2 jaar.

Solliciteren doe je online. Op www.avelgem.be/vacature vind je het inschrijfformulier. Bezorg ons het ingevulde formulier terug, samen met je cv en een kopie van het gevraagde diploma. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 16
november 2015 om 19 uur. Er is een preselectie op basis van cv en het inschrijfformulier. De functiebeschrijving vind
je op www.avelgem.be/vacature. Het schriftelijk examen vindt plaats op zaterdag 21 november van 9 tot 12 uur.
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