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Info

Vervangingscontract voor een periode 
van minstens 7 maanden met ingang 
van 01/04/2020.

Uw functie: 
U bent het aanspreekpunt voor onze 
cliënten en helpt hen omgaan met 
problemen binnen hun sociale omge-
ving. U staat uw cliënt bij op sociaal 
vlak, maar ook via budgetbegeleiding, 
leefloon en steun helpt u hen om hun 
noodsituatie op te heffen of te verbe-
teren.

Uw profiel: 
U bent houder van een bachelor di-
ploma in het sociaal-agogisch werk 
(maatschappelijk assistent), of daar-
mee gelijkgesteld diploma. U beschikt 
over een rijbewijs B.

Geïnteresseerd?
Uw sollicitatiebrief + CV dient ten 
laatste op 28.02.2020 toegestuurd te 
worden aan het OCMW Kluisbergen, 
Vast Bureau, Parklaan 16, 9690 Kluis-
bergen.  U kan deze eveneens per mail 
toesturen aan de algemeen directeur 
via lotje.demedts@kluisbergen.be 

Voor meer informatie kan u steeds 
contact opnemen met mevr. Lot-
je Demedts, algemeen directeur 
(lotje.demedts@kluisbergen.be of 
055/23.16.15).

OCMW-Kluisbergen werft aan:
voltijds maatschappelijk werker (m/v) in vervangingscontract
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Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. 
Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine organismen, insecten als dieren nodig. Als er te veel planten en 
dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine. We spreken dan van een groot verlies aan 
biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan springlevende 
natuur in de tuin, op school, op het bedrijfsterrein of in jouw gemeente. 
Doe mee, want meer biodiversiteit helpt het klimaat!

Is het leuk wonen in uw buurt? Kunt u 
veilig fietsen in uw gemeente of stad? 
Is er voldoende groen? Hoe tevreden 
bent u over de voorzieningen en dien-
sten in uw gemeente of stad? … 

Voor elk bestuur is het belangrijk om 
te weten wat u denkt over uw ge-
meente of stad. Daarom organiseert 
het Agentschap Binnenlandse Bestuur 
van de Vlaamse overheid, in samen-
werking met Statistiek Vlaanderen, de 
grootschalige bevraging Gemeente- 
& Stadsmonitor. Van woensdag 25 
maart tot midden juni 2020 worden 
bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 
jaar uitgenodigd om een vragenlijst in 
te vullen. 

Uw medewerking aan deze burgerbe-
vraging is vrijwillig, maar wel van groot 
belang. De bevraging Gemeente- & 
Stadsmonitor is een unieke survey 
die in elke Vlaamse gemeente en stad 
op wetenschappelijke wijze georgani-
seerd wordt. De waarde van de resul-
taten hangt dan ook af van het aantal 
personen die de vragenlijst invullen. 
Bovendien krijgt u met deze bevraging 
de kans om uw mening te geven over 
de thema’s die in uw gemeente of 
stad belangrijk zijn. Als u de vragenlijst 
volledig invult, maakt u kans op een 
geschenkbon van 12 euro.

Vlaanderen respecteert de privacy van 
elke burger. We maken alleen analy-
ses op gemeentelijk niveau en werken 
volgens de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG). Voor meer 
uitleg kunt u vanaf eind maart terecht 
op www.gemeente-en-stadsmonitor.
vlaanderen.be. Op deze website kunt 
u nu bovendien alle resultaten van de 
vorige bevraging raadplegen.

Dikketruiendag
Meer biodiversiteit helpt het klimaat! Burgerbevraging Gemeente- 

& Stadsmonitor binnenkort 
in uw brievenbus?

Na het overdonderende succes van 
de vorige jaren, slaan De DrugLijn en 
Stichting tegen Kanker weer de han-
den in elkaar voor een nieuwe ‘Tour-
née Minérale’. De campagne roept 
alle Belgen op om in februari, voor het 
eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te 
zeggen tegen alcohol.

Tournée Minérale zet in op teams
Organisaties, bedrijven, verenigingen, 
sportclubs, horecazaken… kunnen 
hun werknemers, klanten, leden en 
partners uitdagen om allemaal samen 
mee te doen met de Tournée. Wie een 
team aanmaakt, kan een gratis toolbox 
met tips en bekendmakingsmateriaal 
aanvragen op materiaal.tourneemine-
rale.be.

Steden en gemeenten kunnen zich 
tevens als team inschrijven. 
Jij kan als inwoner van jouw stad of 

gemeente deelnemen via de volgende 
stappen:
1.  Surf naar 
 https://www.tourneeminerale.be/ 
2. Klik op ‘Ik doe mee’ 
3. Klik vervolgens op
 ‘Ik sluit me aan bij een team’
4.  Typ de teamnaam van 
 jouw stad/gemeente in de zoekbalk
5. Schrijf je in!

Ga de uitdaging aan en overtuig jouw 
mede-inwoners om deel te nemen 
aan Tournée Minérale in februari 2020! 
De stad of gemeente met het meeste 
aantal deelnemers, in verhouding tot 
het aantal inwoners, wint een bezoek 
van the Mocktailclub ( = een mobiele 
bar met 120 mocktails op een stads-/
gemeente-event van minstens 100 in-
woners). Je zal zien: je hebt geen alco-
hol nodig om je te amuseren!

Alcohol: geen onschuldig product
Voor de deelnemers zelf blijft de bood-
schap onveranderd. Voor velen maakt 
alcohol deel uit van de routine. Toch 
zijn er heel wat risico’s aan verbon-
den. Alcohol heeft invloed op bijna alle 
organen en hangt samen met onge-
veer 200 verschillende aandoeningen. 
Schrijf je dus in en drink een maand 
geen alcohol. Zo geef je je lichaam de 
tijd om te recupereren van je gebruike-
lijke alcoholconsumptie.

Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je 
hebt geen alcohol nodig om je te amu-
seren. Meer info en inschrijven via 
www.tourneeminerale.be.

Tournée minérale: 
een maand zonder alcohol

Ongewenste nestjes
Vaak worden kattenliefhebbers met 
ongewenste nest jes geconfronteerd 
en geven ze de kittens weg. Maar de 
schattige kittens worden groot en pas-
sen soms niet meer in het gezin. Dan 
belanden ze op straat of in het asiel. 
Om het aantal zwerfkatten te vermin-
deren moet je je kat laten castreren of 
steriliseren. 

Zwerfkatten
Zwerfkatten leven in slechte omstan-
digheden en zorgen geregeld voor 
overlast zoals opengescheurde vuil-
niszakken, uitwerpselen en urine. Ze 
krijgen dui zenden al even vruchtbare 
nakomelingen, waardoor er jaarlijks 
meer dan 20.000 katten in een asiel 
terecht komen. Het kost een gemeen-
te bovendien handenvol geld om het 
zwerfkattenprobleem aan te pakken.

Castratie- en sterilisatieplicht
Wist je dat een kattinnetje al na 5 
maanden vrucht baar is en ze jaarlijks 
wel tot 2 nestjes met 3 tot 6 kittens 
kan krijgen? 
Jouw kattin en haar kittens kunnen 
zo op 5 jaar tijd tot 5.000 extra kat-

ten voortbrengen. Je kater zorgt mis-
schien zelfs voor een veelvoud daar-
van.
Daarom moeten alle nieuwgeboren 
katten sinds 1 april 2018 gesteriliseerd 
of gecastreerd worden. Tegen januari 
2020 moeten álle katten geboren na 
31 augus tus 2014 gesteriliseerd of ge-
castreerd zijn.

Registratieplicht
Sinds 1 november 2017 moeten kat-
ten gechipt en ge registreerd worden 
via de databank CatID voor ze 12 we-
ken oud zijn. Dankzij de chip kan je je 
kat sneller terugkrijgen als ze verloren 
loopt. 

Katten die van eigenaar veranderen, 
moeten geste riliseerd/gecastreerd 
zijn en gechipt en geregistreerd wor-
den, zelfs als ze gratis worden weg-
gegeven.

Meer info op: 
www.huisdierinfo.be
Centrale databank: www.catid.be

Sterilisatie van katten verplicht

WWW.HUISDIERINFO.BE

Is uw Gino ook 
een gigolo?

Sinds 1 april 2018 is  
sterilisatie verplicht
Jaarlijks belanden meer dan  
20.000 katten in een asiel

DEPARTEMENT
OMGEVING
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Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe 
we wonen ook. 
Maken we in de toekomst plaats voor 
meer groen? Hoe pakken we parkeerpro-
blemen aan? Wordt het contact met onze 
buren beter? Kan iedereen straks te voet 
naar de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd 
even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid sa-
men met Kluisbergen en andere Vlaamse 
gemeenten “Thuis in de Toekomst”. Via 
deze online woontest geef jij onze ge-
meente informatie over hoe je graag wilt 
wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. 
En daarmee kunnen we samen plannen 
voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het 
wonen van morgen.

Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de 
woontest op thuisindetoekomst.be.

Doe de woontest

Op zondag 23 februari organiseert de jeugddienst 
i.s.m. de jeugdraad opnieuw het kindercarnaval. 

Iedereen is welkom van 14u30 tot 17u00 in zaal Brugzavel om gratis mee te feesten. 
Trek je mooiste carnavalskostuum aan, want wie weet word je verkozen tot Prins of Prinses Carnaval. 

Kindercarnaval
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Meer cultureel vertier 
tijdens februari in zaal De Brug

Oproep aan de Kluisbergse kunstenaars 
en creatievelingen!
In navolging van de gekende ‘WAK’ staat 
er op 1 mei opnieuw heel wat te gebeu-
ren. Dit jaar slaan we echter een andere 
weg in en stellen we een nieuw concept 
voor.
Later hierover meer.

Wel willen we graag nog de mensen die 
actief bezig zijn met kunst een kans geven 
om hierop in te spelen. Er wordt nl. ruimte 
voorzien om jullie werken te exposeren.

Interesse?
Geef gerust een seintje via cultuur@kluis-
bergen.be of 055/23.16.19

Tot dan!

In maart is het weer Jeugdboekenmaand! Wij beginnen er echter al iets 
vroeger aan, met onze Jeugdboekendag op woensdag 26 februari.

Om 13.30u komt INGRID VERHELST in zaal De Brug vertellen over haar werk 
en haar leven als schrijfster van kinderboeken. 
Een unieke kans om eens een echte auteur te ontmoeten!

De toegang is gratis en je hoeft niet op voorhand in te schrijven. 
De ideale leeftijd voor het optreden is ongeveer 6 tot 8 jaar, 
maar de voorstelling is zeker ook leuk voor andere leeftijden. 
En ouders of grootouders zijn natuurlijk ook welkom!

Vanaf 15u is er van alles te doen in de bib:

Doorlopend expo KLEINE KUNSTJES:
Het thema van de jeugdboekenmaand is “Kunst”. 
Maak dus een eigen tekening, schilderij, boetseerwerkje… over de bib, 
Kom het bij ons tentoonstellen
en maak kans op een leuke prijs!

Voorleesuurtje:
Vanaf 16u komt onze voorlezer TOM in de bib zijn kunstjes vertonen.

Green screen:
Laat een artistieke foto van jezelf maken bij ons ‘green screen’.

IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

30•01 T/M 05• 02 2020

Bibliotheeknieuws

Tijdens de poëzieweek, en ook nog een tijdje daarna,
delen we in de bib leuke gedichtenkaartjes uit.

Spring dus zeker eens binnen, en laat je verleiden
door ons poëzie-aanbod!

La vie en rose’, ‘Non je ne regrette rien’ of ‘Milord’: wie 
kent de liedjes van Piaf niet? De meest spraakmakende Fran-
se chansonnière ooit beroerde tijdens haar leven - en lang 
daarna - vele harten. Zangeres Leen Heylen en accordeonist 
Rein De Vos brengen de nummers van Edith Piaf en haar 
zoektocht naar liefde opnieuw tot leven.

Cirkelend rond het geaccidenteerd liefdesparcours van Piaf 
boksten de twee artiesten een muzikale vertelling in elkaar, 
dat even snel een lach als een traan met zich meebrengt. 
Bekende en verrassende nummers passeren de revue, door-
spekt met meeslepende anekdotes.
Een ideale voorstelling dus voor de Valentijnsperiode!

Niet zozeer getriggerd door romantiek, maar wel geïntrigeerd door on-
verklaarbare trucs? Dan is de try-out van Gili op 28 februari (20.15 u.) 
iets voor jou! De comedian-mentalist weet volle zalen verward en vol 
ongeloof naar huis te sturen. Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat 
het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is het vak dat Gili tot een 
ware kunst wist te verheffen en waarmee hij vermeende paragnosten 
en helderzienden liefdevol belachelijk maakt.

Het is ondertussen tijd voor een nieuwe show van Gili. Hij heeft een 
aantal trucs in zijn mouw en wil die – op eigen risico – uittesten op 
een welwillend publiek.
Wie durf het aan?

Na de geslaagde passage van Stijn Van de Voorde in een uitver-
kochte zaal, staan in februari twee voorstellingen gepland in De 
Brug.

Op zaterdag 15 februari (20.15 u.) kan u genieten van de muzi-
kale vertelling ‘Toujours Aimer’, gebracht door Rein De Vos en 
Leen Heylen over de bekende zangeres Edith Piaf. 

Geïnteresseerd 
in één of beide voorstellingen? 
Tickets te bestellen via de Cultuurdienst: 
cultuur@kluisbergen.be of 055/23.16.19

Ook abonnementen kunnen nog steeds besteld worden.
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Erfdeel Kluisbergen 
zoekt films en foto’s
Op vrijdag 1 mei organiseert ERFDEEL 
KLUISBERGEN een voorstelling van 
oude films en foto’s in zaal De Brug. We 
hebben reeds heel wat interessante zaken 
in onze collectie, maar we blijven perma-
nent op zoek naar beeldmateriaal uit het 
rijke verleden van onze gemeente. 

Heb je zelf nog foto’s en films van evenemen- 
ten, gedenkwaardige gebeurtenissen of 
markante inwoners van vroeger, en ben 
je bereid deze uit te lenen of zelfs weg te 
schenken? Neem dan zeker eens contact 
op! Vooral filmmateriaal (jaren zestig, ze-
ventig, tachtig) zou bijzonder welkom zijn.

Neem contact op met bibliothecaris Bert 
Dekimpe (055/23 16 57 of bibliotheek@
kluisbergen.be) of met voorzitter Pieter-
Jan Vanhaesebrouck.

MELDINGSKAART
over te maken aan het Gemeentebestuur, 
Parklaan 16 voor het melden van defecten, klachten, problemen of suggesties.

Naam: 

Adres:

Telefoon:

Datum:      Handtekening: 

❑ Meldt het volgende:

❑ Heeft het volgende voorstel:

❑ Heeft de volgende klacht:

MELDINGSKAART
Het College van Burgemeester en Schepenen vraagt uw 
medewerking voor het signaleren van eventuele proble-
men die bij het gemeentebestuur nog niet bekend zijn, en 
die dankzij uw hulp aangepakt kunnen worden. 

De gemeentelijke diensten kunnen vlugger ingrijpen wan-
neer u ons via deze meldingskaart in kennis stelt van uw 
opmerkingen of suggesties.


