Info

Avelgem
Een paasvakantie om naar uit te kijken!

VAKANTIE-AANBOD
Vrijetijdsdiensten

Kinderclub Kerkhove

Speelpleinwerking voor kleuters
Vanaf dinsdag 29 maart staat een
team van enthousiaste animatoren
te popelen om de kinderen een
onvergetelijke vakantie te geven.
Je kan er naar hartenlust springen, dansen, knutselen, spelen,
fantaseren en plezier maken. Onze
allerkleinsten worden verwend met
verhalen, lekkere toetjes, poppenkast, warme knuffels en heel fijne
activiteiten. Zorg ervoor dat je elke
dag je vrijetijdspas bij hebt! Vergeet
niet in te schrijven voor de uitstap
naar de kinderboerderij op 29 maart
en voor het dolfijn dagje in het
Boudewijn Seapark op 5 april.

Grabbelpas

Vrijetijdsaanbod voor lagere
schoolkinderen.
Ook deze vakantie kan je van de
ene leuke activiteit naar de andere
zappen. Het programma onthult
enkele nieuwkomers, bijvoorbeeld
onze kinderapotheek. Met de bouw
van een insectenhotel en schrijfrobot
worden de creatievelingen geprikkeld. Trek je er liever op uit? Schrijf
je dan zeker in voor de daguitstap
naar Brugge en Gent. Hou je van lekkers? Reserveer dan om paaseieren
te maken op de kinderboerderij.

Animatorenteam

Een team van ruim 50 animatoren staat
opnieuw klaar om alle kinderen boeiende
vakantiemomenten te bezorgen. De
animatoren worden klaargestoomd, volgen cursus, krijgen een EHBO-vorming,
trekken op teambuilding en plannen
verschillende thema’s, activiteiten en
uitstappen. Ben of word je 16 dit jaar
en wens je nog aan te sluiten? Maak een
afspraak via jeugd@avelgem.be.
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Omnisportkampen
Alle kinderen vanaf het 3de kleuter tot
en met het 6de leerjaar kunnen hun
gading vinden in de omnisportkampen
(volledige dagen van 9u tot 17u. Opvang
onder toezicht van 8.30u en tot 17.30u).
Gekwalificeerde lesgevers zorgen voor
een gevarieerd sportprogramma: zwemmen, klimmen en klauteren, atletiek,
slingeren en zwaaien, voetbal, honkbal,... Er is een sportkamp in beide
weken van de paasvakantie (niet op
Paasmaandag).

Inschrijven

Via de webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be of in de Dienst Jeugd
& Cultuur en de Sportdienst.

Maak van je vrijetijdspas een
UiTPAS: Voor 1 euro kan je jouw

vrijetijdspas omvormen tot een UiTPAS
en geniet je van tal van voordelen.

Vacatures
2 Arbeiders
Technische Dienst
p. 8

Uw gemeente

Textielophaling

Woensdag 9 maart 2016
Stop jouw herbruikbaar textiel in de stevig dichtgebonden
textielzak, die je vooraf in je brievenbus krijgt.
De zakken worden afgehaald
vanaf 8 uur. Zet ze dus tijdig
op de stoep.

Wat mag er in de
textielzak?

Droge kledij, lakens, dekens,
gordijnen, draagbaar schoeisel,
lederwaren, ...

Wat mag er zeker niet
in de textielzak?

Vuile kledij en textiel, versleten
schoeisel, vloerbekleding, ander
afval, ...

Bedankt!

www.dekringloopwinkel.be

Werken op de Avelgemse
begraafplaatsen
In de maand maart worden op de verschillende Avelgemse
begraafplaatsen werken uitgevoerd. De grafzerken van de vervallen
grafconcessies worden bovengronds weggenomen door een aannemer
die door de gemeente werd aangesteld.
Onze begraafplaatsen zijn in evolutie. De vrijgekomen vlaktes tussen
de zerken worden later dit jaar door de groendienst beplant met vaste
planten en struiken. Op die manier willen we de begraafplaats omvormen tot een groene rustplaats. Heb je vragen rond lopende vergunningen, wens je meer informatie over wat je kunt doen als de vergunning verloopt of over het verwijderen van oude zerken; aarzel dan niet
om contact op te nemen met de Dienst Burgerzaken.
Info: Dienst Burgerzaken | 056 65 30 30 |burgerzaken@avelgem.be
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De
Pamperbank
In 9 maanden tijd de
kaap van 2000
ingezamelde luiers
overschreden!
De Pamperbank is een nieuw
project binnen ZOHRA, in samenwerking met Samen Sterker.
Het is de bedoeling overschotten
van luiers in te zamelen en te
herverdelen onder jonge gezinnen, die deze steun kunnen gebruiken. Deze gezinnen betalen
€1 per pakket van 25 luiers.
De inzameling gebeurt in GrootAvelgem via elf inzamelpunten.
Vijf van de elf inzamelpunten
zijn scholen in Groot-Avelgem.
Verder is er Kind en Gezin, de
Bond Moyson en uiteraard ook
het Sociaal Huis. Sinds kort
kunnen er ook overschotjes van
luiers afgegeven worden in de
bibliotheek van Avelgem, de kinderopvang De Biebelebontseberg
en de apotheek van Kerkhove.
De Pamperbank in Avelgem, omdat Avelgemse gezinnen en hun
jonge kinderen belangrijk zijn!
Info: sociaalhuis@avelgem.be
056 65 07 70

Vrije tijd

Jeugdboekenweek
‘Weg van de stad’

Raf Walschaerts
‘Jongen toch’

VR 18.03.16 - 20.15u
Spikkerelle
Raf Walschaerts (gekend van
Kommil Foo) brengt een voorstelling over leven, liefde en andere
trivialiteiten...
Zoals bij Kommil Foo situeert zijn
solovoorstelling zich op de grens
van cabaret, toneel en concert.
Info: Dienst Jeugd en Cultuur
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be.
Tickets via de webshop:
https://webshopavelgem.
recreatex.be
Prijs: 16 euro - 15 euro
(-26/+55).

Elk jaar in maart is er de
Jeugdboekenweek. Het is niet
anders in 2016. Voor de bibliotheek is dat een uitgelezen moment om kinderen en
jongeren op een leuke manier aan het lezen te zetten.
In 2016 is het thema ‘Weg van
de stad’. Blijf je het liefst ver weg
van de stad of ben je wég van de
stad? Waar woon jij? Op een rustig plekje op het platteland? Aan
de rand van de stad? In Avelgem
kunnen kinderen en jongeren
tijdens de Jeugdboekenweek
individueel en in klasverband
spelenderwijs kennismaken
met fijne boeken over steden
en dorpen, over de wereld.
De bibliotheek zorgt ook dit
jaar voor lezingen van vooraanstaande jeugdauteurs.

Veerle Derave, Tine Mortier,
Brigitte Minne, Koen D’haene,
Luc Embrechts en Gideon
Samson (Nl.) zijn te gast
om de jongeren in de ban
te brengen van hun boeken.
Op zaterdag 19 maart wordt er
voorgelezen. Alle kinderen van 3
tot 7 jaar zijn van harte welkom
op het voorleeshalfuurtje dat
om 10.30 uur begint. Ouders
en grootouders kunnen meeluisteren of kunnen ondertussen
rustig grasduinen in het aanbod
van de bibliotheek.
Naar aloude traditie worden ook
tijdens deze Jeugdboekenweek
boeken rond het thema in de
kijker gezet. Ga je mee op weg?
Kom naar de bibliotheek, pak
een boek en verken de wereld.

Info: Bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

Oproep project
amateurkunstenaars

Naar tweejaarlijkse traditie zetten
we deze zomer opnieuw de werken van de Avelgemse amateurkunstenaars in de schijnwerpers.
Momenteel werken we samen
met de deelnemende kunstenaars
een kunsttraject uit in Bossuit
en Outrijve. Langs dit traject
kunnen beeldende werken geëxposeerd worden maar is er ook
ruimte voor optredens allerhande.
Wil jij graag meewerken en jouw
kunnen laten zien tijdens dit project?
Meld je dan aan bij dienst Jeugd
en Cultuur, 056 65 30 90 of
cultuur@avelgem.be.
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Leefomgeving

Asbest, ook in jouw huis?
Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok of tuinhuis asbest kunnen bevatten?
Weet je of je regenpijpen of leien asbest bevatten? Asbest in je omgeving is geen probleem, zolang je
er maar voorzichtig mee omspringt. Zo bescherm je niet alleen jezelf,
maar ook de gezondheid van je kinderen, buren, vrienden … Asbest
is een vezelachtig mineraal dat vanaf de tweede wereldoorlog tot in de
jaren tachtig een erg populair materiaal was, ook in de woningbouw.
De bekendste toepassingen zijn golfplaten, leien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en als afdichtkoord voor kacheldeurtjes. Sinds 1998 is het vervaardigen, verkopen en gebruiken van
asbest verboden. Asbest is enkel schadelijk wanneer het wordt ingeademd, dus niet bij huidcontact of bij inslikken.
© Shutterstock

Ook jij kan asbest in je huis hebben. Er is echter geen reden tot paniek. Gebonden asbest in goede staat vormt geen gezondheidsrisico.
Enkel versleten en verweerd asbest moet verwijderd worden, omdat er dan vezels kunnen vrijkomen.
Bij het verwijderen van asbest is het belangrijk na te gaan of het materiaal al dan niet hechtgebonden is.
Ongebonden of sterk verweerde asbest mag enkel door een erkend asbestverwijderaar verwijderd worden. Voor wie hechtgebonden asbest zelf wil verwijderen staan er heel wat tips op www.asbestinfo.be.
Meer info: www.asbestinfo.be - Folder ‘Asbest in en om het huis’ (te verkrijgen bij de milieudienst).

Natuuracademie
Voor kinderen van het 2de en 4de
leerjaar organiseert het Stadlandschap
Leie en Schelde in samenwerking
met de Zuid-West-Vlaamse gemeenten natuuracademie op 5 locaties in
Zuid-West-Vlaanderen.
N a t u u ra c a d e m i e i s e e n s p e e l s
programma van leuke begeleide
natuuractiviteiten, telkens op woensdagnamiddag van 14u tot 16u.
Zo gingen we vorig jaar op zoek naar
paddenstoelen, vogels, waterdieren,
er werden nestkastjes gemaakt,
er waren activiteiten met groenten, fruit, kruiden, een bosspel...
Er kan ingeschreven worden per activiteit (4 euro per activiteit). Er is natuuracademie op verschillende locaties,
onder meer in Moen (Sint-Pietersbrug).
Meer info en andere locaties:
www.stadlandschapleieschelde.be
056 23 40 17 |
johan.vandenberghe@westvlaanderen.be.
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Info-avond trage wegen in
Outrijve en Bossuit
DO 10.03.16 om 20u in OC Outrijve
Met trage wegen bedoelen we de kleine paadjes waar wandelaars,
fietsers of ruiters toegelaten worden, voetwegen en buurtwegen,
betonwegels, voettegels die wijken en buurten verbinden. Ook aarden wegen voor landbouwgebruik, waar wandelaars hun hart kunnen
ophalen, vallen hieronder. Trage wegen hebben veel voordelen op
allerlei vlak: recreatief-toeristisch, erfgoed, natuur- en landbouwbeleving en verkeersveilig
fietsverkeer.
In 2015 werd een inventaris
opgestart voor Kerkhove en
Waarmaarde. 2016 wordt
het jaar van Outrijve en
Bossuit. Wie in 2016 wenst
mee te denken aan de
trage wegen in Outrijve
en Bossuit is van harte
welkom op de startvergadering van donderdag 10 maart om 20u in het ontmoetingscentrum van Outrijve. U krijgt een overzicht van het bestaande
netwerk. Werk mee aan het versterken van het trage wegennetwerk in je buurt, vertel ons de geschiedenis, waar kan het
beter, wat liep er verkeerd, … Wij verwachten u van harte!
Info: tragewegen@avelgem.be

Leefomgeving

Waarmaarde dooft ‘s nachts het licht!
In oktober 2015 startte een proefproject in Waarmaarde. In een aantal
straten werd de openbare verlichting op de gemeentewegen gedoofd
van 22 uur tot 6 uur. Op andere plaatsen gingen de lichten helemaal uit.
Tijdens de evaluatievergadering met de inwoners van Waarmaarde in
januari 2016 bleek dat er een voldoende groot draagvlak is voor het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting. Er werd dan ook beslist
om de openbare verlichting op alle gemeentewegen in Waarmaarde
te doven tussen 23 uur en 5 uur. In totaal worden 101 lichtpunten
gedoofd. De verlichting op de gewestwegen blijft wel branden.
Het nieuwe brandregime in Waarmaarde werd ingevoerd op 2 februari 2016. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden om
het project verder uit te breiden naar heel de gemeente Avelgem.
Meer info: Dienst grondgebiedzaken | 056 65 30 30 |
milieu@avelgem.be

Proefopstelling
parking
Woonzorghuis
In de vorige editie van Avelgem Info stond te lezen dat er een proefopstelling werd geplaatst aan
de uitgebreide parking van het Woonzorghuis in
de Leopoldstraat.
Met het uitbreiden van de parking werd ook de
interne circulatie aangepast. De parking kan
enkel opgereden worden via de kant van De
Ronde en enkel verlaten worden via de kant
van de kerk. Het verkeer wordt bij het verlaten
van de parking bijkomend verplicht om richting
Kerkstraat te rijden.
De bedoeling is de schoolomgeving veiliger te
maken voor de trage weggebruikers.
Bij deze willen we een oproep doen om bij
het oppikken van de kinderen de wettelijke
parkeerplaatsen te gebruiken en dus niet stil
te staan of te parkeren op het voetpad.
Meer info: Dienst grondgebiedzaken
056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be
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Leven en welzijn

Maart: internationale maand
van dikkedarmkanker
In een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden alle 56- t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen
uitgenodigd zich preventief te laten onderzoeken door middel van een afnameset. Vroegtijdige opsporing verhoogt immers sterk de kans op genezing. In 2014 heeft maar liefst 50,3% van de Vlamingen
die in 2014 een brief met afnameset ontvingen, een staal opgestuurd naar het labo. Het streefdoel is
om in 2020 een participatie van 60% te halen.
Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen?
Ontvang je een uitnodiging? Aarzel dan niet om aan dit bevolkingsonderzoek deel te nemen. In 2016
krijgen alle pare leeftijden van 56 t.e.m. 74 jaar met de post een gratis afnameset om een staal stoelgang naar het labo op te sturen. Binnen de twee weken ontvangen de deelnemer en zijn/haar huisarts
het resultaat.
Vragen? Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts!
Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail
naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800
60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
Bekijk ook het animatiefilmpje over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker via
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/bevolkingsonderzoek.

Hulp nodig bij het aanvragen van school- en studietoelagen?
Voor het school- en academiejaar 2015-2016 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag doen kan online of op papier tot en met 1 juni
2016.
Op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u (of op afspraak) kan je in het Sociaal Huis terecht voor begeleiding bij deze aanvraag. Breng volgende zaken mee: je elektronische identiteitskaart (met pincode
of federaal token), bewijzen van alimentatiegeld van het jaar 2013 (rekeninguittreksels), huurovereenkomst (bij kotstudenten), bewijs van leefloon (+ het bedrag van het jaar 2013), attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen.
Sociaal Huis: Dienst Woon-Zorg | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be.

© Shutterstock
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Leven en welzijn

Bevolking
Geboorten

Overlijdens

31.12.2015 Mayra Detemmerman,
dochter van Maxim en Yindy Vanhee
10.01.2016 Amauri Missiaen, zoon
van Edelhart en Teresa Gunawan
11.01.2016 Armand Soens, zoon
van Steve en Sabien Degroote
14.01.2016 Anaïs Vandevelde,
dochter van Mathieu en Laurence
Bauffe
20.01.2016 Kyliano Warnitz, zoon
van Michaël en Amélie Biesmans
29.01.2016 Minne Hellin, dochter
van Bert en Sien Fournier
05.02.2016 Liv Anckaert,
dochter van Thomas en Rebecca
De Wint
06.02.2016 Jakke Vanstaen, zoon
van Laurent en Lesley Vermeersch

05.01.2016 Madeleine Sturbaut, echtgenote van Roger Depoortere
11.01.2016 Fernand D’Haese, weduwnaar van Marie-Thérèse Lannoy
12.01.2016 Gerarda Beyens, echtgenote van Leon Vercruysse
14.01.2016 Leon Rommens
15.01.2016 André Cousaert, echtgenoot van Nelly Hanssens
15.01.2016 Jacques Debakker
16.01.2016 Liliane Verté, weduwe van Camille Verdonck
21.01.2016 Roland Sissau, echtgenoot van Lucienne Weenen
21.01.2016 Magdalena Vanovertveldt, weduwe van Michiel
Delombaerde
23.01.2016 Alfons Buyse, echtgenoot van Arlette Reynaert
23.01.2016 Cristine Verbrugghe
23.01.2016 Gerard Decock, weduwnaar van Georgette Delrue
30.01.2016 Robert Van Moorleghem, weduwnaar van Andréa
Hocedez
02.02.2016 Georges Cottenier, weduwnaar van Monique
Vandendriessche

Huwelijken

Ontvangsten

15.01.2016 Bram Laebens en
Sharon Vanhamme
Huldiging
Brandweer
(23.01.2016)

© Geert Balcaen KW

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

Huldiging Sportlaureaten
(05.02.2016)
© Pascal Vanelstlande

Bloedinzamelactie: MAANDAG 21 maart 2016

18.30 uur tot 21.00 uur in de Sint-Jan Berchmansbasisschool 1 (Kloosterstraat 1, Avelgem).
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VACATURES

2 ARBEIDERS
voltijds | contractueel | D1-D3
TAKEN

PROFIEL

WIJ BIEDEN

• Je werkt mee aan het permanent
beheer en onderhoud van wegen,
groenperken en begraafplaatsen.

• Er zijn geen diplomavoorwaarden.

Een contract van bepaalde duur,
met kans op een contract van
onbepaalde duur na een gunstige
evaluatie.

• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Je voert individueel of in teamverband herstellingen uit (wegenbouw, groenaanleg,…).

• Technische kennis van wegenbouw, groenaanleg, machines
en/of een rijbewijs C of CE zijn
wenselijk.

• Je schrikt niet terug voor
taken zoals onkruid wieden,
straten vegen, rattenbestrijding,…

• Je bent flexibel ingesteld en bent
bereid om occasionele opdrachten
buiten de reguliere werktijd uit te
voeren (begrafenissen, leiden van
de zaterdagmarkt,…).

• Je voert begrafenissen uit en
kan de marktleider op zaterdag
vervangen.

Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving, een aangepaste bezoldiging en verscheidene
voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding.
Aanvangswedde brutomaandsalaris: 1.782,64 euro | eindwedde
brutomaandsalaris: 2.774,49 euro.
Functierelevante anciënniteit kan
in aanmerking komen.
Er wordt een wervingsreserve
aangelegd voor 2 jaar.

INTERESSE?
Bezorg je CV én het inschrijfformulier
aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.
Op 10 maart 2016 om 19u wordt de kandidatenlijst afgesloten.
Om in aanmerking te komen voor de functie
van arbeider moet je slagen in een mondelinge proef/grondig sollicitatiegesprek.
Indiensttreding is voorzien op maandag 2
mei 2016.
Het inschrijfformulier en meer info vind
je op www.avelgem.be of kun je opvragen bij de personeelsdienst of via
056 65 30 30.
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