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info@spiere-helkijn.be
www.spiere-helkijn.be

nuttige gegevens

Telefoonnummers
		
Gemeentehuis
Sportdienst
Sporthal
OCMW

gelieve rekening te houden met de openingsuren
tel 056 45 55 57
fax 056 45 69 30
tel 056 27 01 50
fax 056 45 69 30
tel 0477 51 94 25
tel 056 45 59 59
fax 056 45 69 30

Politie
-Spiere-Helkijn
-Noodgevallen

tel 056 45 77 02
tel 101

Containerpark
IMOG
Cafetaria sporthal
Kinderkribbe ‘De Vlinder’

tel 056 45 75 47
tel 056 71 61 17
tel 056 45 79 71
tel 056 45 77 57

Werkwinkel
-Spiere-Helkijn
-Avelgem

tel 056 27 01 55 (donderdag voormiddag)
tel 056 65 07 70
fax 056 64 79 05

School Spiere
School Helkijn
Bibliotheek Avelgem
Dokter van wacht
AZ Groeninge Kortrijk
Ziekenwagen en brandweer

tel 056 45 53 53
tel 056 45 62 54
tel 056 65 30 40
tel 056 64 75 20
tel 056 63 63 63
tel 100

Antigifcentrum
Gasreuk 24/24 (Eandis)
Storing gas en elektriciteit 24/24 (Eandis)
Storing waterleiding
-tijdens kantooruren VMW West-Vl.
-buiten kantooruren wachtdienst

tel 070 245 245
tel 0800 65 0 65
tel 078 35 35 00

fax 056 45 67 51
fax 056 65 30 49

tel 056 23 17 11
tel 016 30 13 40

Sluitingsdagen gemeentehuis
- Paasmaandag 1 april 2013
- Woensdag 1 mei 2013

Openingsuren
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Gemeentehuis

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u
16u - 18u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

9u - 12u

OCMW

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

8.30u - 12u

/

Politie

9u - 12u

9u - 12u

14u - 17u

9u - 12u

9u - 12u

9u - 11u

Containerpark

/

/

13u - 16.45u

/

15u - 17.45u

9u - 11.45u

Werkwinkel VDAB

/

/

/

9u - 11.30u

/

/

Dienstenbedrijf
PWA

/

14u - 16u

/

/

/

/

9.15u - 12u

9.15u - 12u

14.30u - 18u

9.15u - 12u

9.15u - 12u

/

15u - 19u

15u - 19u

14u - 19u

15u - 19u

15u - 19u

9u - 12u

Post
Bibliotheek Avelgem
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woord van de burgemeester

Beste inwoners,
Naar aanleiding van het nieuwe jaar wil ik u
graag namens de hele ploeg van medewerkers
een mooi 2013 toewensen. Een jaar in goede
gezondheid, een jaar vol geluk en vol initia
tieven. Een jaar met veel gemeentelijke activi
teiten die het leven aangenaam maken en dit
dankzij de lokale verenigingen.
Met genoegen blikken we terug op onze druk
bijgewoonde nieuwjaarsreceptie voor en met
de inwoners. Het was een ideale gelegenheid
om kennis te maken met buren of nieuwe
inwoners.

(Foto WD)

Voor u ligt het eerste infoboekje van de nieuwe legislatuur. Na de lokale verkiezingen van
oktober vorig jaar werden onlangs op 2 januari de nieuwe gemeenteraad en op 7 januari de
nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd. Het is een combinatie van gekende gezichten met enkele
enthousiaste nieuwkomers. Het schepencollege blijft ongewijzigd en in het OCMW komt een
nieuwe voorzitter. Meer daarover leest u verder.
In de vorige legislatuur werd de eerste steen gelegd van de nieuwe zaal SpieHel op het Nieuw
Centrum. Inmiddels werd het gebouw voorlopig opgeleverd en zal het bestuur bekijken hoe
de lokalen nu efficiënt kunnen aangewend worden voor gemeentelijke activiteiten en hoe er
goed kan samengewerkt worden met de naastgelegen basisschool.
De nieuwe bestuursploeg staat klaar om de komende tijden invulling te geven aan het nieuwe
beleid voor de komende zes jaar. Dankzij de inzet van de gemeentelijke administratie die ik
hierbij nog eens bedank voor de optimale samenwerking, ben ik er zeker van dat we daarin
zullen slagen.
Uw burgemeester,
Dirk Walraet

Colofon
Concept, samenstelling en teksten: Apriotief bvba | Revinzestraat 87, 8820 Torhout | www.apriotief.be | 0476 49 22 72
Opmaak: Fien Van Haute | Revinzestraat 22, 8820 Torhout | www.fienvanhaute.be | 0473 94 88 53
Druk: Dhondt - Ye Print - Label Products| Vichtseweg 176 a, 8790 Waregem| www.yeprint.com | 056 77 22 40
(foto cover: rr, evt, pdt)
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verkiezingen

Uitslag verkiezingen Spiere-Helkijn
Procenten
- Lijst Burgemeester: +12,5 %, goed voor een totaal van 83,1 % van de stemmen
- Aspirant: 16,9 % van de stemmen.
In 2006 behaalde Accent nog 29,4 % van de stemmen. Accent kwam in 2012 niet meer op.

Zetelverdeling
- Lijst Burgemeester: 10 zetels
- Aspirant: 1 zetel

Verkozenen
Dirk Walraet
Rik Vandevenne
Roger Deldaele
Elza Deloose
Gerda Van Den Driessche
Roland Rigole
Conny Seynaeve
Vincent Devos
Richard Deldaele
Anaïs Claerbout
Marie Heslenfeld

L.B.
L.B.
L.B.
L.B.
L.B.
L.B.
L.B.
@spirant
L.B.
L.B.
L.B.

504
350
299
215
198
197
159
131
111
96
72

1

2

Voorkeurstemmen
Lijst Burgemeester
1. Dirk Walraet 504 (1)
2. Martine Garmijn 63 (11)
3. Rik Vandevenne 350 (2)
4. Roland Rigole 197 (6)
3
5. Conny Seynaeve 159 (7)
6. Marie Heslenfeld 72 (10)
7. Gerda Van Den Driessche 198 (5)
8. Anaïs Claerbout 96 (9)
9. Richard Deldaele 111 (8)
10. Elza Deloose 215 (4)
11. Roger Deldaele 299 (3)
Aspirant

5

6

7

8

9

10

11

12

12. Vincent Devos 131 (1)
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Roland Rigole die zijn ontslag gegeven heeft als gemeenteraadslid wordt voorzitter van het OCMW. Daardoor wordt Martine Garmijn raadslid.
Zittend van links naar rechts: gemeentesecretaris Wout Lefebvre, burgemeester Dirk Walraet en Richard Deldaele; staand van links naar rechts:
schepen Roger Deldaele, schepen Rik Vandevenne, schepen Elza Deloose, Vincent Devos, Martine Garmijn, Gerda Van Den Driessche, Marie
Heslenfeld, Anaïs Claerbout en Conny Seynaeve. (Foto RR)

De nieuwe gemeenteraad

de nieuwe gemeenteraad
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SCHEPENCOLLEGE EN BEVOEGDHEDEN
BURGEMEESTER Dirk WALRAET
• Ruimtelijke ordening
• Stedenbouw
• Economie
• Politie, politiecollege, politieraad
• Brandweer
• Conferentie van Burgemeesters
• Coördinatie en geschillen
• Kerkfabrieken
• Industrie
2e schepen Roger DELDAELE
• Openbare werken
• Gebouwen (patrimonium)
• Sport
• Feestelijkheden
• Landbouw
3e schepen Elza DELOOSE
• Groen
• Kerkhoven
• Senioren
• Burgerlijke stand
• Personeel
• Onderwijs

schepencollege en bevoegdheden

1e schepen Rik VANDEVENNE
• Financiën
• Milieu, containerpark
• Communicatie
• ICT
• Cultuur
• Toerisme
• Jeugd
• Verkeersveiligheid
• Huisvesting
• Tewerkstelling
• Europese zaken
• Jumelage
• Ontwikkelingssamenwerking
• Mobiliteit
Roland Rigole, schepen – OCMW-voorzitter
• OCMW-voorzitter
• Sociale zaken
• Armoedebestrijding

Op de foto zittend v.l.n.r.: gemeentesecretaris Wout
Lefebvre, burgemeester Dirk Walraet, schepen Elza
Deloose; staand v.l.n.r.: schepen Roger Deldaele en
schepen Rik Vandevenne. (Foto RR)
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ocmw

Roland Rigole nieuwe voorzitter van OCMW-raad
Nadat Roland Rigole al van 1989 tot 2000 voorzitter van het OCMW
was, zal hij die functie opnieuw waarnemen vanaf 7 januari 2013.

Voorzitter Roland Rigole zal in de OCMW-raad geflankeerd worden door Isabelle Delbar, Sylvie Delcour,
Richard Deldaele, Gino Delobelle, Linda Teirlinck, Sophie Teirlinck, Gerda Van Den Driessche en Johan
Vercoutere. Goed voor negen OCMW-raadsleden dus.

Ervaring
Roland Rigole heeft vast en zeker de nodige ervaring op het vlak van het OCMW. “Dat klopt. Van 1989
tot 2000 was ik al voorzitter”, zegt Roland. “Van 2001 tot en met 2006 was ik schepen van financiën.
Ik werd toen onder andere geconfronteerd met de zware financiële gevolgen voor de gemeentekas
omwille van de politiehervorming en de aanpassing van wedden van de schepenen geen sinecure. In
2005 werd ik zestig en ging ik na een loopbaan als leerkracht in de Polyglot, waaronder vier jaar als
directeur, met volledig pensioen. Tussen mijn zestigste en vijfenzestigste mocht ik daardoor echter
geen uitvoerende mandaten meer uitoefenen. Ik ging wel zetelen in een aantal raden van bestuur bij de
intercommunales en in de politieraad. Daar mag je echter maar zetelen tot je 67 bent en dus moest ik
het geweer opnieuw van schouder veranderen. Ik nam ontslag uit al die mandaten, stelde me opnieuw
verkiesbaar en werd zo opnieuw OCMW-voorzitter.”

Zittend v.l.n.r.: Gerda Van Den Driessche, voorzitter Roland Rigole, burgemeester Dirk Walraet en Isabelle Delbar;
staand v.l.n.r.: Sylvie Delcour, OCMW-secretaris Wout Lefebvre, Linda Teirlinck, Johan Vercoutere, Sophie Teirlinck,
Gino Delobelle en Richard Deldaele. (Foto EVT)
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ocmw- uit de gemeenteraad

Klemtoon
“In mijn eerste periode als voorzitter had ik duidelijk nog te maken met de naweeën van de overgang
van Commissie van Openbare Onderstand naar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Die
naamsverandering gebeurde wel al na de gemeentefusies in 1976 maar men bleef het bekijken als een
armendienst. Alle OCMW’s hebben dan ook moeten knokken om duidelijk te maken dat iedereen er
welkom was. Wij organiseerden een kerstfeest en ik zorgde ervoor dat we een voltijds maatschappelijk
werker kregen zodat we de sociale voorzieningen verder konden uitbouwen. Nu telt de dienst al twee
maatschappelijk werkers die heel goed werk leveren. Die dienstverlening wil ik uiteraard blijven behouden. Net zoals de zitdagen voor het invullen van de belastingsaangifte. Onze medewerkers volgen
zelfs bijscholing tijdens hun vrije tijd. Zo gemotiveerd zijn ze. Ook de seniorenwerking willen we op
hetzelfde peil houden. In het verleden leverde die trouwens al heel wat complimentjes op. Over mijn
dagindeling heb ik nog niet nagedacht maar uiteraard ga ik bij dringende dossiers onmiddellijk optreden.
En om een continue werking te kunnen verzekeren ga ik ook iemand voorzien die mij kan vervangen in
geval ik langdurig onbeschikbaar ben. Uiteraard moet dat iemand zijn met de nodige ervaring.”

UIT DE GEMEENTERAAD

Meerjarenplan goedgekeurd op 19 december 2012
Op 25 juni 2010 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Dit besluit van de Vlaamse Regering komt er in uitvoering van titel IV, planning en financieel
beheer, van het Gemeente-, Provincie- en OCMW-decreet. Het bevat de inhoud van de be
leidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening), evenals de regels voor de boekhouding.
In principe zal het besluit van de Vlaamse Regering van toepassing zijn op alle besturen vanaf
1 januari 2014. De lokale en provinciale besturen stellen immers in de loop van 2013 het
nieuwe meerjarenplan voor de periode 2014-2019 op. Idealiter werken de besturen dus
vanaf het financiële boekjaar 2014 allemaal volgens het nieuwe systeem.
BESLUIT: De gemeenteraad heeft het meerjarenplan goedgekeurd met
3 onthoudingen vanwege Accent en 8 ja-stemmen vanwege Lijst Burgemeester:
Om het Meerjarenplan 2013 – 2015 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC vast
te stellen met als gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar:
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2013

€ 467 554,38

2014

€ 439 182,38

2015

€ 483 123,38

burgerlijke stand

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
01.10.2012 Leclercq Lilwenn
Dochter van Joris en Ouvrard Lauriane
25.10.2012 Laurez Juul
Zoon van Tom en Deldaele Lieselot
02.11.2012 Ruelle Victor
Zoon van Nicolas en Scharre Sandrine
11.11.2012 Rabelle Mattys
Zoon van Ludovic en Vercoutere Stéphanie
27.11.2012 Vancoppenolle Evy
Dochter van Bruno en Callens Anaïs

HUWELIJKEN
06.10.2012
Devos Brecht en Deltombe Chanel
26.10.2012
Vanhee Sander en Van Lerberghe Isabel
30.11.2012
Moerman Peter en De Neef Cindy

21.12.2012 Bacquet Schryve Raphaël
Zoon van Albéric en Schryve Anne

OVERLIJDENS
JUBILEA

21.10.2012 Vandenbroucke Patrick
Ongehuwd

22.11.1947
Vandenbroucke René en Boonaert Rachel

19.11.2012 Lateur Magdalena
Weduwe van Van Craeyenest Eugeen

11.12.1962
Danneels Godfried en Debeerst Denise

31.12.2012 Verdonck Gérard
Echtgenoot van Joye Clara
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sprokkels uit de gemeente

Wandel-mee-dag

(Foto’s ADM)

Het is een echte traditie geworden: elke 11de
november zie je overal in Spiere-Helkijn mensen
wandelen. Dit jaar was er een recordopkomst,
iets meer dan 500 wandelaars schreven zich in
voor deze familiale wandeldag. De dienst toe
risme mocht vele wandelaars uit de gemeente
zelf verwelkomen maar ook uit de rest van onze
provincie en uit Henegouwen en Oost-Vlaanderen. Het werd een gezellige leuke dag en na
de wandeling kon iedereen in het cafetaria van
de sporthal genieten van de rustige muziek van
het duo Duas.

Kerstfeest voor senioren
Op donderdag 27 december 2012 vond naar jaarlijkse gewoonte het kerstfeest plaats voor de
senioren, een organisatie van het OCMW. Een 100-tal personen kwam vol interesse kijken en
luisteren naar Frank Valentino en Dina Rodriguez. Marino Macaroni zorgde tussen de liedjes
door voor heel wat plezier en ambiance.

Kerstfeest horeca
Zaterdag 22 december mocht het buiten dan wel water gieten, binnen in sporthal Michelsberg was het gezellig warm. Verschillende horecazaken stonden broederlijk samen achter
het fornuis en achter de toog. Een twintigtal standen nodigden de aanwezigen uit voor een
bezoekje, en op de tonen van de muziek van Duas kon iedereen gezellig samen eten of iets
drinken.

(Foto ADM)
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Uittredend voorzitter van de sportraad, Léon Biebuyck (77) is door zijn eigen sportraad verkozen tot sportfiguur 2012. Léon zet zich al vijftig jaar
voor de sport in. Hij werd ook uitgeroepen tot erevoorzitter van de raad. Fanny Lecluyse werd in de bloemetjes gezet omdat ze de eerste inwoner
van Spiere-Helkijn is die mocht deelnemen aan de Olympische Spelen. Vijfhonderd inwoners van Spiere-Helkijn zakten af naar de nieuwjaarsreceptie in sporthal Michelsberg met als climax dus de bekendmaking van de sportfiguur. (Foto EVT)

Léon Biebuyck is sportfiguur van 2012

nieuwjaarsreceptie
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sport

Sportelen op 21 maart
De sportdienst organiseert op donderdag 21 maart op het Nieuw Centrum
een sportdag voor senioren. Bloso en Logo zullen sport- en voedingsadvies
geven. De sportdienst organiseert de hele dag door sportinitiatie: seniorobic,
badminton, petanque, netbal, pingpong en tennis.
Meer info volgt nog via een nieuwsbrief aan alle senioren.

Naast Zumba, fatburning
en bodysculpt nu ook Yoga
en Fitness in zaal SpieHel

Op dinsdag vindt er yoga voor iedereen plaats
en vanaf half januari kan je ook komen fitnessen.
Het gemeentebestuur kocht 9 professionele
fitnesstoestellen aan. Er is steeds begeleiding.

De negen toestellen:
2 crosstrainers, 1 roeier, 1 loopband, 2 ligbanken met halters, 1 rechtstaande fiets,
1 krachttoestel, 1 ligfiets

Bezetting zaal SpieHel:
tijdens de week wordt de zaal overdag gebruikt door de school voor kleuterturnen
maandag :
dinsdag:
woensdag :

donderdag
vrijdag:
zaterdag:

17-18u
18-21u
19-20u
20-21u
21-22u
14-16u
16-19u
16-16.45u
16.45-17.30u
17.30-18.15u
18.15-19u
18-20u
19-20u
20-21u
20-21u
16-18u
18-21u
09-12u

Seniorobics - (July)
Fitness - (Jill)
Bodysculpt - (Evgenia)
Fatburning - (Evgenia)
Yoga - (Evgenia)
Fitness - (Jill)
Zumba for Kids & Juniors - (Stefanie)
zumba for kids 4-6j
zumba for kids 7-9j
zumba for kids 9-11j
zumba juniors 12-15j
Fitness - (Jill)
Zumba light - (Kimberley)
Zumba - (Silvie)
Zumba - (Silvie)
Fitness (enkel voor senioren) - (Ruben)
Fitness - (Ruben)
Fitness - (Ruben)

Prijs:

Zumba, fatburning, bodysculpt en yoga
35 euro voor 10-beurtenkaart
Seniorobics		
25 euro voor 20-beurtenkaart
Zumba for kids & juniors
20 euro voor 10-beurtenkaart
Fitness		50 euro voor 10-beurtenkaart
(75 euro voor niet-inwoners)
Er worden geen abonnementen verkocht. De kaarten kunnen aangekocht worden op
het gemeentehuis bij de sportdienst of besteld worden via www.spiere-helkijn.be
Reservatie: 	Enkel vanaf 16 uur en na reservatie! 056 45 55 57 (voormiddag)
of via www.spiere-helkijn.be
U kan max. 1 uur reserveren per dag en maximum 1 week op voorhand.
Maximum 8 personen per uur.
	Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen 1 uur gratis komen fitnessen na reservatie
vooraleer een 10-beurtenkaart te kopen.
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sprokkels uit de gemeente

Nu ook speelpleinwerking tijdens de paasvakantie
De jeugddienst van Spiere-Helkijn start vanaf dit jaar met een
speelpleinwerking tijdens de paasvakantie.
De speelpleinwerking start op woensdag 3 april 2013 en loopt
tot en met woensdag 10 april 2013 vanaf 8 tot 17.30 u. Het
speelplein vindt opnieuw plaats in basisschool ‘De Polyglot’,
Oudenaardseweg 75, 8587 Spiere-Helkijn.
De speelpeinwerking is toegankelijk voor alle kinderen tussen
4 en 12 jaar.
De prijs bedraagt € 7,50 voor een volledige dag en € 5,60 voor
een halve dag. Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betalen
een lager tarief, meerbepaald € 5,00 voor een volledige dag en
€ 3,75 voor een halve dag.
’s Middags hebben de kinderen de mogelijkheid om een
warme maaltijd te eten. De prijs voor een warme maaltijd bedraagt € 2,55.
Voor de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie kan er wor
den ingeschreven via onze website, www.spiere-helkijn.be, of
door het inschrijvingsformulier af te geven op de jeugddienst
vanaf maart 2013.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:
Marilou Vandeburie, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn
tel. 056 45 59 59 - email: jeugd@spiere-helkijn.be.

(Foto’s archief)

Gevaarlijk spel
De passie van Philippe Vandecasteele (50) voor geschiedenis is wijd en zijd bekend. Dat leidde eerder al tot een
boek over het leven in Spiere-Helkijn tijdens Wereldoorlog
II. Nu is er met ‘Gevaarlijk spel’ een opvolger die handelt
over het verzet in de regio tijdens WO II.
“Ik heb daarbij gebruik gemaakt van de zeer gedetailleerde
dagboeken van Chris Wauters uit Kluisbergen die opzoekingen gedaan heeft over verschillende weerstandscellen in
de regio”, zegt Philippe. “Verder wordt ook dieper ingegaan
op zijn eigen ervaringen. Hij ging bij het leger in 1939 en
maakte dus de mobilisatie, de 18-daagse veldtocht, alsook
de demobilisatie mee. Ook ervaringen van mensen die
naar Engeland vluchtten om bij de geheime dienst te
gaan, werden genoteerd. Die volgden daar een opleiding
en keerden dan terug naar de regio om de weerstand te
helpen. Ik beschrijf ook hoe Joodse kinderen in de regio werden opgevangen. Kortom: het is een verhaal over
mensen die meehielpen aan de bevrijding van de regio.
Waargebeurde verhalen, over hoe de weerstand geleefd en
beleefd werd.”

(Foto ADM)

Het boek kost 25 euro en is te bekomen bij Philippe Vandecasteele (0497 48 29 00)
of in het gemeentehuis.
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OFFICIEEL NIEUWS

Spiere-Helkijn bindt de strijd aan tegen hondenpoep en zwerfvuil
Omdat zowel zwerfvuil als hondenpoep voor ergernis zorgen bij de mensen, wil de
gemeente iedereen op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Thuis werpt u toch ook
geen vuilnis in uw leefkamer en mag uw hond ook niet ongestraft doen wat hij of
zij wil? Welaan dan!
Iedereen houdt van een propere gemeente. Laten we zwerfvuil dan geen kans geven! Het
opruimen en verwijderen van afval is zeer arbeidsintensief. In Vlaanderen kost dat opruimen
van zwerfvuil jaarlijks 190 miljoen euro. Geld dat makkelijk voor iets anders zou kunnen
worden gebruikt zoals verkeersveiligheid, wandelwegen, ... Noem maar op.

Tips tegen zwerfvuil
Gooi papiertjes van snoep en dergelijke in de vuilnisbak. Staat er geen vuilnisbak neem het
dan mee naar huis en gooi het daar in de vuilnisbak.
Gebruik openbare vuilnisbakken niet als stortplaatsen en laat geen afval achter naast de
vuilnisbakken. Huishoudelijk afval dient trouwens aangeboden te worden via de afvalzakken
van de gemeente op de voorziene ophaaldata.
Lange ritten in de auto? Neem een plastiek zakje mee waarin alle blikjes, peukjes, papier en
ander vuil worden verzameld. Bij aankomst kan dit zakje in de vuilnisbak worden gegooid.
Een andere mogelijkheid is om drank in een thermos of glazen flessen mee te nemen en het
eten in een brooddoos te stoppen. Zo voorkom je afval en komt er zeker niks in de wegbermen terecht.
Bij ophaling van papier en karton waait vaak heel veel papier weg en komt in goten en bermen te liggen. Zorg ervoor dat het papier en karton goed zijn samengebonden met touw of
plakband.

Elk kakje in een zakje
Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt voor heel wat ergernis bij de bevolking.
Niemand heeft graag hondenpoep aan zijn of haar schoenen, het zorgt voor geurhinder en
ook voor spelende kinderen is dit zeer vervelend.
Een gemeentelijk politiereglement verplicht elke eigenaar, houder of begeleider van een hond
om de uitwerpselen ervan onmiddellijk te verwijderen. Daarom moeten zij steeds in het bezit
zijn van een zakje, dat groot genoeg is om de hondenpoep op te nemen en daarna te kunnen
dichtknopen. Dit zakje moet getoond worden op verzoek van een bevoegd persoon (wijkagent).
Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in de openbare vuilnisbakken. Als u met een hond gaat wandelen, vergeet dan uw zakje niet en gebruik het ook!
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wist u dat?

Wist u dat?
dat Spiere-Helkijn een vrouwvriendelijke gemeente is?
Er zetelen meer vrouwen dan mannen in de gemeenteraad én
in de OCMW-raad van Spiere-Helkijn.
dat er op 1 januari 2.133 inwoners waren in Spiere-Helkijn en dat er
vorig jaar 21 kindjes geboren werden?
dat er naast een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe OCMW-raad ook een nieuwe
jeugdraad, sportraad en cultuurraad moet samengesteld worden? Zin om mee het beleid
voor sport, jeugd en cultuur te helpen ontwikkelen? Neem dan contact op met de dienst
jeugd, sport of cultuur tel. 056 45 55 57.
dat er nu ook elke dinsdag yoga gegeven wordt in zaal SpieHel? Yoga leert je ontspannen
via rustige ademhalingsoefeningen en zo de stress van het dagelijkse leven gemakkelijker
weg te werken.
dat er op 21 maart, de dag dat de lente begint, een sportdag voor senioren
georganiseerd wordt op het Nieuw Centrum? Iedereen is van harte welkom!
dat er in december na de woningbrand in Helkijn een golf van solidariteit ging door
Spiere-Helkijn? De gemeentewerkmannen konden in onze gemeente op 1 dag al het
nodige meubilair ophalen bij inwoners, de kinderen kregen speelgoed van andere
kinderen en Kiwanis zorgde voor nieuwe kledij en schoolgerief voor het hele gezin.
dat er internetlessen georganiseerd worden voor senioren? In 10 lessen, telkens op
maandagnamiddag, wordt uitgelegd wat internet is en hoe je het kan gebruiken. De
lessen starten op maandag 11 februari.
Ben je geïnteresseerd? Bel naar het gemeentehuis tel. 056 45 55 57 en schrijf je vlug in.
dat Jan Verriest van de Diligence door het Kortrijk Handelsblad als Krak van het jaar
gekozen werd omdat hij helemaal alleen zijn eigen huis bouwt?
dat FC Helkijn nu in eerste provinciale speelt en meer wedstrijden wint dan verliest?
dat de nieuwe zaal SpieHel overdag gebruikt wordt door basisschool De Polyglot voor
kleuterturnen en reeds elke avond gebruikt wordt door sportieve inwoners?

Zitdag Vlaamse Landmaatschappij
VLM (dienst Mestbank en Dienst Bedrijfsadvies) houdt een zitdag voor de land- en tuinbouwers
van de regio op vrijdag 15 februari (9-12u en 13-16.30u) in Zwevegem - Algemeen Technische
Dienst , Blokellestraat 157K. U kan er terecht voor het indienen van de mestbankaangifte of
burenregeling. Een medewerker van de Mestbank beantwoordt tevens uw vragen inzake het
e-loket, mesttransport, mestopslag, derogatie, nitraatresidu,enz..
Voor hulp bij de opmaak van een bemestingsplan, het berekenen van de mestbalans, vragen
bij uw beheerovereenkomst of verdere individuele begeleiding kunt u een beroep doen op een
medewerker van de Dienst Bedrijfsadvies.
Voor meer info: Johnny Vanspranghe – tel. 050 45 81 62 – johnny.vanspranghe@vlm.be
		
Katrien Neudt – tel. 050 45 90 14 – katrien.neudt@vlm.be
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kalender

Kalender Spiere-Helkijn
Januari
31/01/2013

Gedichtendag Cultuurraad

Februari
1/02/2013
24/02/2013

Breugelavond FC Helkijn
Kiwanis mountainbiketocht

Maart
9/03/2013
17/03/2013
21/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
25/03/2013

Cous-cous jeugdvoetbal
Schoolfeest De Polyglot
Sportdag senioren
Activiteit FC Helkijn
Daguitstap Cultuurraad
Bloedinzameling

April
1-5/04/2013
2-12/04/2013
8-12/04/2013
13/04/2013
13/04/2013
14/04/2013

Sport- en creakamp 6-12j
Speelpleinwerking
Sportkamp kleuters (4-6j), tennis (8-12j) en 12-plussers
Open Tennisdag
Ontspanningsdag jeugdvoetbal
Fiets-Mee-Dag

De sportraad organiseert dit jaar opnieuw
een super fantastisch indrukwekkend

SPEL ZONDER GRENZEN
op zaterdag 29 juni vanaf 13 u.
met een “BEACH PARTY” vanaf 20 u.
U kan deelnemen als familie, vrienden, straat,
sportclub, firma, organisatie.
Schrijf vlug in want het aantal ploegen is beperkt!
	Een ploeg bestaat uit 6 personen (2 personen
werken en/of wonen in Spiere-Helkijn).
	Eén persoon van de ploeg wordt aangesteld als kapitein.
Minimum leeftijd is 10 jaar.
Er zijn 13 proeven + een rode draad .
Maximum 20 ploegen.
20 euro per ploeg
Bent u alleen of slechts met 2, 3, 4 of 5? Geen probleem, u geeft uw naam op bij de
sportdienst en wij zorgen dat u samen met anderen een ploeg van 6 kunt vormen.
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kunst in spiere helkijn

Anaïs Callens combineert kunst met realiteit
Hoe inspirerend werkt Spiere-Helkijn? Wij vroegen het ons af en
trokken op zoek naar kunst en kunstenaars in de gemeente. Anaïs
Callens is misschien niet het bekendste gezicht in Spiere-Helkijn
maar ze helpt wel de gemeente een gezicht geven. Zo komt het
nieuwe logo van de SpieHel van haar hand.
“Ik ben geboren op 14 oktober 1982 in Moeskroen”, opent
Anaïs het gesprek. “Zes jaar geleden verhuisde ik naar SpiereHelkijn. Ik kom hier tot rust.”

Kunstenaars
“Mijn vader is drukker en, je gelooft het of niet, daardoor ben
ik opgegroeid in een wereld van kunstenaars. Veel kunstenaars kwamen bij hem langs om boeken over hun werk te
laten drukken. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Dus volgde ik
een opleiding in de academie der schone kunsten in Doornik.
Dat leverde me een diploma van licentiaat in de numerische
kunst op. “

Werken voor de kost
“Na die opleiding werkte ik vijf jaar in een communicatiebureau in Moeskroen. Daar kreeg ik de kans om talrijke oplei
dingen in de fotografie te volgen. Eerst in Bergen dan in Parijs,
waaronder meerdere opleidingen in de “workshops” van de
fotograaf van L’oréal. Zo groeide ik, naast mijn dagelijks werk
als graficus, uit tot verantwoordelijke voor de fotografie.
De komst van mijn eerste dochter maakte een einde aan
dat project. Nu werk ik sinds twee jaar als webdesigner bij
Damart. Maar ik heb ook mijn eigen communicatiebureau
opgericht: Comm’CA. In mijn klantenportefeuille steken
toch al leuke namen: K in Kortrijk, Spytank, @terras, firma
Deldaele, de gemeente Spiere-Helkijn… Ik bied een brede
waaier van diensten aan : van fotografie tot website, van layout tot drukwerk. Alle drukwerk gebeurt uiteraard bij mijn
pa dan ben ik zeker van de kwaliteit, korte leveringstijden en
scherpe prijzen. Door hem heb ik een breed netwerk in de
grafische wereld kunnen opbouwen en kan ik een diversiteit aan te bedrukken materialen zoals papier,
boeken, pvc- en dibondpanelen en zelfs spandoeken aanbieden.”

Toch nog kunst
“Kunst blijft echter door mijn aderen stromen als bloed. Zo stelde ik vorig jaar samen met mijn broer
foto’s ten toon in Moeskroen. Hij over de Corrida, Ik over de letter M. Na de geboorte van mijn tweede
dochter neem ik echter wat gas terug op het vlak van fotografietentoonstellingen. Er staan dan ook geen
nieuwe projecten op stapel dit jaar. Al heb ik natuurlijk nog wel wat materiaal liggen. En ik vind altijd wel
inspiratie in de mooie lange wandelingen die ik maak langs de Schelde en de velden.”
Zie ook: www.comm-ca.be en www.anaiscallens.com.
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het leven zoals het is in de gemeente

HET LEVEN ZOALS HET IS
IN DE GEMEENTE

Marianne Ruysschaert en André Desmet kozen voor
de nieuwbouwappartementen op het Robecinplein

“Nieuw, warm, bekende buren en overal dichtbij”
Marianne Ruysschaert en haar echtgenoot
André Desmet woonden 37 jaar in de Kasteeldreef in Helkijn maar verhuisden in november
2012 naar de nieuwbouwappartementen in de
Oudenaardseweg.
Een nieuwe wereld ging open.
“De 15de november kregen we de sleutel, de 21ste
hebben we er voor het eerste geslapen en op 24 november zijn we volledig verhuisd”, begint Marianne
haar verhaal. Marianne Ruysschaert en André De
smet woonden 37 jaar in de Kasteeldreef in Helkijn,
vlakbij de brouwerij. “Een huisje met een terrasje
en een koertje en we hebben er altijd voor gezorgd
alsof het onze eigendom was. Maar ik kreeg gezond
heidsproblemen en kon nog heel moeilijk koude verdragen. Dus moesten we uitkijken naar iets anders.”

Textiel
“Ik werk als bobijnster. Eerst in Avelgem, bij de Avelgemse
spinnerij, sedert 1987 bij Beaulieu Oudena arde wat uiteindelijk Balta werd”, zegt Marianne die 55 jaar is. “André
die 60 wordt in februari is zijn hele leven wever geweest
bij Maes in Zwevegem. We zijn in 1937 gehuwd en hebben met Marouchka (36) en Troika (33) twee dochters
en twee kleindochters. Door het feit dat André met pensioen ging, kregen we de mogelijkheid om een sociale
woning te huren. Schepen Rik Vandevenne heeft ons
dat duidelijk gemaakt. Dus deden we onze aanvraag bij
Eigen Haard, de sociale huisvestingsmaatschappij. En zo
streken we eind november 2012 in de Oudenaardseweg
27 neer. We betalen volgens ons inkomen, wat het voor
ons in vergelijking met vroeger wel duurder maakt, maar
we krijgen zoveel meer comfort in de plaats.”

Voordelen
“Ach”, zegt Marianne, “Er zijn niets dan voordelen. We
leven in een nagelnieuwe flat, goed geïsoleerd en lekker
warm. Vooral dat laatste is voor mij heel belangrijk. We
wonen in het centrum van de gemeente maar hebben
toch een wagen nodig om boodschappen te doen. Ook
(Foto’s PDT)
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dat is geen probleem want we hebben hier een gemeenschappelijke garage. En buiten hebben we een binnen
plaats met een boom en een bankje. We kunnen dus lekker buiten zitten tijdens de zomer. Bovendien wonen we
hier vlakbij het kanaal wat wandelen heel aantrekkelijk en
gemakkelijk maakt. Iedereen die hier nu woont, mensen
van alle leeftijden, kent elkaar. Logisch want ze wonen ook
allemaal al jaren in Spiere-Helkijn. Dit is een fantastisch
project van de gemeente. Dat vraagt navolging want
Spiere-Helkijn mag nog investeren in nieuwe gebouwen.
Alle appartementen zijn verhuurd maar op het Robecinplein, eigenlijk zijn dat onze buren, staan nog een aantal
flats te koop. Het is nochtans een uitstekende ligging.”

Nog vijf sociale appartementen te koop
Op het Robecynplein zijn ook zes koopappartementen gebouwd. Op iedere verdieping zijn er twee appartementen,
gelegen langs de kant van het Robecynplein. De koopappartementen beschikken over alle modern comfort en
bestaan uit een inkomhal, living, keuken, twee slaapka
mers, badkamer met douche, toilet, terras met zicht op
binnenplein en Spierekanaal en een ondergrondse parkeerplaats met berging. De resterende vijf sociale appartementen zijn te koop voor alleenstaanden en gezinnen
die voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Voor meer info in verband met aankoopprijs en sociale
lening dient men contact op te nemen met de Zuid-WestVlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
Damkaai 5 bus 1
8500 Kortrijk
056/230120
www.zwh.be
info@zwh.woonnet.be

(Foto’s PDT)
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De grabbelton is een rubriek waar officiële instanties op zoek gaan naar
medewerking van burgers of dienstverlening aanbieden. Ook inwoners van
Spiere-Helkijn kunnen participeren. Bent u zelf op zoek naar iets of iemand?
Stuur dan uw bericht door naar info@spiere-helkijn.be of bel naar 056 27 01 50.

de grabbelton

Vacature
Dynamische en gemotiveerde bediende
PWA/dienstenbedrijf Avelgem-Spiere-Helkijn, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
Voor onze dienstencheque-onderneming zijn we op zoek naar een dynamische en gemotiveerde be
diende. Naast een aantal administratieve taken sta je hoofdzakelijk in voor de contacten met klanten en
medewerkers, het plannen en de opvolging van de poetshulp, het afhandelen van oproepen allerhande.
Je bent het aanspreekpunt voor mensen met vragen, die je zowel telefonisch als persoonlijk raadplegen. Je werkt in een team, onder leiding van een coördinator.
Je hebt een professionele, discrete houding. Je bent tevens stressbestendig en flexibel ingesteld.
Je bent communicatief vaardig, wij leggen de nadruk op een degelijke kennis van het gesproken Frans.

Vereiste studies:

Voltooide studies secundair onderwijs
Talenkennis: Nederlands (zeer goed), Frans (goed)
In het bezit zijn van een rijbewijs

Solliciteren:

Wij bieden u:

Een vaste job in een stabiele werkomgeving
met een aangename werksfeer.
Een drie-vierde tewerkstelling (28.30u.)

Schriftelijk met curriculum vitae ter attentie van de voorzitster Ghislaine Verhiest, Sociaal Huis,
Leopoldstraat 66- 8580 Avelgem. Uiterlijk reageren tegen 8 februari.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij Hilde Vermeersch, tel. 056 65 07 70

Samenstelling nieuwe cultuur-, sport- en jeugdraad
Om de zes jaar, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, moeten er ook nieuwe sport-, cultuuren jeugdraden samengesteld worden. Het decreet Lokaal Cultuurbeleid (decreet houdende het stimu
leren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid 13.7.2001) heeft tot doel de gemeenten te
stimuleren om een kwalitatief en integraal cultuur-, sport- en jeugdbeleid uit te bouwen. Het bepaalt
tevens dat er naast afgevaardigden van clubs en organisaties ook personen die privé of professioneel
deskundig zijn op jeugd, sportief of cultureel gebied lid kunnen worden van deze raden.
Mogen wij u vragen, indien u hiervoor interesse heeft, uw kandidatuur te stellen
als kandidaat-lid voor één van deze nieuwe raden.
Mogen wij u vragen een afvaardiging van uw club/vereniging/school voor te stellen
als kandidaat-lid voor één van deze nieuwe raden

Voorwaarden:
Ouder dan 18 jaar (voor jeugdraad: 15 jaar)
Nederlandstalig
Deskundige inzake cultuur, sport of jeugd of lid van een club/school van Spiere-Helkijn
Woonachtig in Spiere-Helkijn
Geen politiek mandaat bekleden
Kandidaturen opsturen naar: anne.demeester@spiere-helkijn.be

Wie helpt parkeerprobleem in de Kerkstraat oplossen?
De gemeente krijgt regelmatig vragen over parkeerproblemen in de Kerstraat in Helkijn.
Een kant-en-klare oplossing is er niet. Elke burger die daaromtrent een voorstel zou hebben
mag dit gerust indienen bij het gemeentebestuur.
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