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mobiliteitsinfo omtrent 
de doortocht van de 
Ronde van Vlaanderen 
in Avelgem.

Iedereen Flandrien! Spurt erop los!
Van maart tot september kun je in de Leiestreek terecht voor 6 interactieve tentoon-
stellingen met als thema Iedereen Flandrien! In de expo’s ontdek je de verhalen en 
geschiedenis van de Flandriens en de grote wielerklassiekers uit de regio. Je ontdekt 
er leuke weetjes, mooie foto’s en authentieke beelden van de Flandriens. Je wordt ook 
uitgedaagd om in de voetsporen te treden van de wielerhelden. Elke bezoeker kan na-
melijk een sprintje doen op een replicafiets van een specifieke Flandrien. Begin maar 
al te trainen, want een stalen ros van de vorige eeuw is niet te vergelijken met een 
hoogtechnologische fiets met zo’n 21 versnellingen. 

In het pompgebouw van Bossuit kom je vanaf 5 april meer te weten over het rijke en 
boeiende leven van Paul Deman, winnaar van de eerste Ronde Van Vlaanderen 100 jaar 
geleden. Naast de Ronde Van Vlaanderen kon Paul Deman ook Parijs-Roubaix en Parijs-
Tours op zijn palmares schrijven. Paul Deman woonde en ligt begraven in Outrijve waar 
de voorname, op leeftijd gekomen Deman de jonge Marc Demeyer inspireerde om in 
de wielrennerij te gaan. Naast Deman staat ook Demeyer in de kijker in Bossuit. De 
imposante figuur van deze Reus van Outrijve contrasteert met de frêle verschijning van 
tijdgenoot Michel Pollentier en maakt duidelijk dat iedereen echt wel een Flandrien kan 
zijn! De tentoonstelling in Bossuit loopt tot 29 september 2013.

Ontdek ook de andere tentoonstellingen in Roeselare, Waregem, Harelbeke, Wevelgem en 
Menen. We geven meteen mee dat de snelste spurters, die de 6 locaties bezoeken, kans 
maken op een uniek VIP-arrangement tijdens E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem 2014!

Iedereen Flandrien Routes 
Speciaal voor Iedereen Flandrien! werden er vier nieuwe thematische routes van ca. 30 
km uitgestippeld. Langs deze permanente routes ontdek je van maart tot september 
diverse belevingselementen. De lussen zorgen zo voor een heerlijk fietsparcours met 
toffe Flandrienanekdotes en belevenissen.

Een eerste lus met vertrekpunt aan het Pompgebouw in Bossuit informeert je over de 
kleding van de Flandriens en na de beklimming van de Tiegemberg kun je je hartslag 
vergelijken met die van een topper. De knooppuntenfoldertjes zijn gratis af te halen bij 
de VVV West-Vlaamse Scheldestreek, vergeet ook niet de gratis app te downloaden op je 
smartphone, die je tocht zal vergemakkelijken en leuke extra’s biedt! Heb je zin in nog meer 
kilometers, kijk dan op de website www.iedereenflandrien.be voor de volledige routes.
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Uw gemeente

Prijsverhoging elektronische identiteitskaart (EIK)

Vanaf 1 april 2013 kost een elek-
tronische identiteitskaart 15 euro 
- Prijsverhoging door FOD Binnen-
landse Zaken

De Federale Overheidsdienst (FOD) 

Binnenlandse Zaken verhoogt de prijs 
die zij aanrekent aan de gemeen-
tebesturen voor de elektronische 
identiteitskaart (EIK) met 3 euro. Dit 
zowel voor de Belgische EIK, voor 
de elektronische identiteitskaarten 
voor vreemdelingen (EVK) als voor 
de Kids-ID.

Gezien de prijsstijging vanuit Brussel 
heeft de gemeenteraad op 25 februari 
2013 beslist om de afgifte van een EIK 
voor Belgen en vreemdelingen vanaf 
1 april 2013 te verhogen naar 15 

euro. Een Kids-ID kost vanaf dan 6 euro. 
Dit is de reële kostprijs die doorgestort 
wordt naar FOD Binnenlandse Zaken. De 
Avelgemse dienstverlening blijft dus gratis.

Overzicht kostprijs
EIK/EVK 
• Normale procedure 15 euro. 
• Dringende procedure (levering binnen 
de 3 werkdagen, gerekend vanaf de dag 
na aanvraag) 120 euro.

• Zeer dringende procedure (levering bin-
nen de 2 werkdagen, gerekend vanaf de 
dag na aanvraag) 180 euro. 

Kids-ID
• Normale procedure 6 euro.
• Dringende procedure (levering binnen 
de 3 werkdagen, gerekend vanaf de dag 
na aanvraag) 110 euro.

• Zeer dringende procedure (levering bin-
nen de 2 werkdagen, gerekend vanaf de 
dag na aanvraag) 170 euro.

Meer info bij de dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Een uittreksel uit het strafregis-
ter is een getuigschrift dat opge-
lopen veroordelingen vermeldt. 
Vroeger heette dit een bewijs van 
goed gedrag en zeden. Sinds kort 
bestaan er drie modellen: 
• Een model in toepassing van artikel 595 
van het Wetboek van Strafvordering = 
het vroegere model 1 

• Een model in toepassing van ar-
tikel 596.2 van het Wetboek van 
Strafvordering = het vroegere model 
2: voor een activiteit die onder op-
voeding, psycho-medische-sociale 
begeleiding, hulpverlening aan de 
jeugd, kinderbescherming, animatie 

of begeleiding van minderjarigen valt. 
• Model in toepassing van artikel 596.1 
van het Wetboek van Strafvordering = 
nieuw model: voor een activiteit waar-
van de toegangs- of uitoefeningsvoor-
waarden bij wets- of verordeningsbe-
palingen zijn vastgesteld. 

Hoe aanvragen?
Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan of 
per volmacht & omschrijft duidelijk waar-
voor je dit document nodig hebt, zodat 
het juiste model kan worden afgeleverd. 

Indien het bestemd is voor een sollicitatie, 
vermeld je de naam van de werkgever.

 Als het uittreksel bestemd is voor het bui-

tenland, moet dit door de burgemeester 
of de schepen Ambtenaar van Burgerlijke 
Stand worden ondertekend.

Je kunt het uittreksel afhalen aan de 
dienst bevolking van het gemeentehuis: 
• Model 595 en 596.1: in de meeste 
gevallen, afhankelijk van uw persoon-
lijk strafdossier, wordt het uittreksel 
onmiddellijk uitgereikt bij de dienst 
bevolking. 

• Model 596.2: aangezien hiervoor 
bijkomend politie onderzoek nodig 
is, kunt u het uittreksel 2 weken na 
de aanvraag ophalen bij de dienst 
bevolking. 

Per aangevraagd attest betaal je 1,5 euro. 

Meer info bij de dienst burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

De geplastificeerde LEIFkaart heeft het 
formaat van een bankkaart met daarop de 
vermelding van de wilsverklaringen die je 
verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld 
om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt 
een bijkomende garantie dat artsen en 
hulpverleners op de hoogte zijn van je 
wettelijke wilsverklaringen en dat ze reke-
ning kunnen houden met je documenten 
aangaande voorafgaande zorgplanning. 

Op de LEIFkaart staat je naam en alle 
wettelijke documenten waarover je ver-

klaart te beschikken en die je kenbaar 
wil maken.

Op de kaart kan ook de naam van een 
contactpersoon vermeld worden met 
zijn telefoonnummer of mailadres. Je 
bestelt de LEIFkaart online op www.
leif.be. 

Beschik je niet over internet? Dan kun 
je bij de dienst Burgerzaken een pa-
pieren aanvraagformulier verkrijgen 
om vervolgens te versturen naar LEIF, J. 
Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.

Nieuw model ‘uittreksel uit het strafregister’

Meer info op de LEIFlijn 078 15 11 55, via www.leif.be of bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis op 056 65 30 30. 

De LEIFkaart 
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Leefomgeving

Werken in de Oudenaardsesteenweg 
ter hoogte van de Ruggestraat
Na overleg tussen de gemeente, het Vlaams Gewest en een aantal 
bezorgde ouders heeft het Vlaams Gewest als wegbeheerder be-
slist om de veiligheid bij het oversteken van de N8 (Oudenaardse-
steenweg) in het stuk tussen de Ruggestraat en huisnummer 257 
te verbeteren.

Er komt een nieuwe, beveiligde en duidelijk aangeduide oversteekplaats voor fietsers 
komende uit Waarmaarde-Kerkhove ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat 
(nabij Hulstraat), de bestaande oversteekplaats ter hoogte van huisnummer 257 
valt weg. Ook ter hoogte van de Ruggestraat komt er een oversteekplaats voor 
fietsers. Hiervoor wordt de ruime voorsorteerstrook op de N8 vervangen door mid-
deneilanden. De fietspaden op beide kruispunten worden voorzien in rood asfalt.

Bij het in druk gaan van deze Info Avelgem stond de aanvang van de werken ge-
pland voor eind maart.

Melding defecte 
straatverlichting
Zorg zelf voor een snellere herstelling 
door defecten rechtstreeks te melden:
• Via webtoepassing: www.straatlam-
pen.be

• Via de OV-lampenfoon: 0800-63535
Om verwarring te vermijden geef je be-
ter het lichtpuntnummer op i.p.v. adres 
(zie foto). Herstellingen van opgegeven 
defecten gebeuren normaal gezien bin-
nen de 14 werkdagen.

Laat het zoemen 
met bloemen
Onze bijen stellen het vandaag niet zo 
goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en 
een onmisbare schakel in de natuur. 
Denk maar aan de bestuiving. Eén van 
de problemen is het verdwijnen van 
bloemen met nectar in tuinen, bermen, 
weilanden en op akkers. Maar daar kun-
nen we vrij makkelijk iets aan doen.

De provincie West-Vlaanderen ontwik-
kelde samen met Inagro vzw twee ver-
schillende zaadmengsels voor bloemen 
waar bijen dol op zijn. 

Het eerste mengsel is samengesteld 
uit éénjarige akkerkruiden die je bij 
voorkeur op een zonnige plek en op 
‘blote’ grond uitzaait. Het tweede 
mengsel bevat zowel één- als meerja-
rige planten en kan dus, mits het no-
dige beheer, evolueren naar een heuse 
bloemenweide.

Het bloemenzaad kan besteld worden 
via www.west-vlaanderen.be/bijen of via 
het gratis nummer 0800 20 021. Beide 
mengsels zijn gratis verkrijgbaar in een 
beperkte verpakking van 10 g, goed voor 
ongeveer 7 tot 10 m². De campagne 
loopt zolang de voorraad strekt.

Verdelging van kraaien en eksters
Om te voorkomen dat de biodiversiteit in het gedrang 
komt, schieten of vangen Avelgemse jachtgroepen 
kraaien en eksters. Het vangen gebeurt met wet-
telijk erkende kooien waarin één of verscheidene 
lokvogels zitten. Het gemeentebestuur vraagt om 
deze kooien niet te beschadigen, noch te openen. 
Mocht je echter vaststellen dat een beschermde 
vogel gevangen zit, aarzel dan niet om contact te 
nemen met André Vandenberghe, secretaris van de 
vzw Wulfsberg-Hollendries-Wildbeheereenheid op 
het nummer 0475 31 53 37.

Ook kauwen en houtduiven, die schade veroorzaken aan bepaalde gewassen, en zieke en 
verwilderde huisduiven, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, worden verdelgd.

Avelgem is FairTradeGemeente
Avelgem behaalde officieel de titel 
FairTradeGemeente. Zoals iedere 
gemeente diende Avelgem hier-
voor te voldoen aan zes criteria. 

De Trekkersgroep slaagde erin om in an-
derhalf jaar, met de steun van heel wat 
bedrijven, horecazaken, verenigingen, 
organisaties en scholen, te voldoen aan deze criteria 
en de titel te behalen. Zo draagt Avelgem op een concrete manier bij aan een 
waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden.

Onder de naam FairTradeGemeente voeren Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels, Max 
Havelaar en 11.11.11 met succes campagne voor eerlijke handel en duurzame landbouw. 
FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan 
voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door mid-
del van zes criteria gaan lokale trekkersgroepen aan de slag om het bestuur, winkels, 
horeca, scholen, bedrijven, organisaties en landbouwers te engageren voor FairTrade 
en lokale, duurzame landbouw. Meer dan 200 Vlaamse gemeenten en de vijf Vlaamse 
provincies hebben zich hiervoor reeds aangediend.

Het behalen van de titel is geen eindpunt. De titel moet binnen de gemeente blijven 
leven en verder groeien.

Wil jij de trekkersgroep hierbij helpen? Dat kan! Geef een seintje op milieu@avelgem.be. 

Ben je een organisatie/vereniging, school of bedrijf en gebruik je al Fairtradeproducten 
of ben je hierin geïnteresseerd, laat het ons dan ook zeker weten. 
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Vrije tijd

Hoeves met verhalen
Aan de voorzijde van de Avelgemse 
hoeves prijkt voortaan een mooi 
naambord. Een bijkomend infobord 
vertelt hun specifiek verhaal. 

Drie fietsroutes, die elk starten op de 
parking van het stationsplein in Avelgem, 
verbinden alle hoeves met elkaar. Tijdens 
je tocht van 15, 20 of 23 km ontdek je niet 
alleen de pittoreske hoeves met jarenlange 
traditie van het boerenbestaan, ook de re-
cente moderne bedrijven komen aan bod. 

Je kunt de kaart gratis afhalen in het 
gemeentehuis, de bibliotheek, de sport-
dienst, Spikkerelle en in het Pompgebouw 
van Bossuit.

Het initiatief ‘Hoeves met verhalen’ kwam 
tot stand dankzij een samenwerking 
tussen de Landbouwraad, Geschied- en 
Oudheidkundige Kring Avelgem, het ge-
meentebestuur en de VVV West-Vlaamse 
Scheldestreek. 

Oproep standhouders
Op 22 juni 2013 organiseert Unizo 
Avelgem zijn 3de editie van Avondje 
Avelgem. Het wordt opnieuw een gezel-
lige avondmarkt gepaard met heel wat 
randanimatie.

Wil jij als handelaar of vereniging deel-
nemen als standhouder, ga dan snel 
naar www.avondjeavelgem.be of neem 
contact op via avondjeavelgem@gmail.
com of op het nummer 0476 40 60 76.

Aan tafel in de bib
Maak kennis met de revo-
lutionaire surfacetafel in de 
bibliotheek van Avelgem.
Van 15 april tot 15 mei 2013 kan je in de 
bibliotheek kennis maken met het revoluti-
onaire computerplatform van Microsoft: de 
Surface. Deze tafelgrote computer reageert 
op handbewegingen en fysieke voorwerpen. 
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd 
de touchscreen met vingers en handen be-
dienen. Uniek is dat de tafel ook objecten 
herkent.

Onder de noemer ‘Aan tafel’ maak je kennis 
met de collecties van musea en bibliothe-
ken. De tafel verbergt acht thema’s (eten, 
schrijven, drinken, koken,...) waarvan de 
verschillende getoonde voorwerpen speci-
fieke informatie, foto’s, filmpjes, weetjes en 
quizvragen laten zien.

Op de tafel vind je naast een schat aan 
informatie ook 8 minigames. Kies een tafel 
en druk op de dobbelsteen. Het spel wordt 
geopend... Veel succes! 

Aan tafel! Aanraken mag? Aanraken moet!

Met de steun van Winob en de provincie 
West-Vlaanderen.

Meer info in de bibliotheek op 056 65 30 40 
of via bibliotheek@avelgem.be.

v.u.: Patrick D
elanoeye, dienst Cultuur, K

oning Leopold III-laan 41, 8200 St-A
ndries

Maak kennis met deze nieuwe technologie en de  
collectie van West-Vlaamse musea en bibliotheken
www.winob.be

Aan 
 Tafel!

Aanrak
en 

     m
ag

Ontdek de Surface in de West-Vlaamse bibliotheken
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Vrije tijd

Sportsessies 3de trimester schooljaar 2012-2013

Sportel- 
gemeente 2013
Ook in 2013 wil Avelgem zich inzetten 
voor de actieve senior. Daarom werd 
er dit jaar opnieuw ingetekend op de 
BLOSO-campagne ‘Sportelgemeente 
2013’. ’Sportelen’ staat voor samen van 
het leven en van sport genieten en richt 
zich op de 50-plussers.

Om de titel ‘Sportelgemeente’ te be-
halen moet de gemeente sportsessies 
aanbieden (yoga, aquagym, …), een 
evenement uitwerken (senioreneve-
nement op 29 maart, wandeltocht 
Joost Deseyn) en waar mogelijk aan-
sluiten bij de Sportelacties van BLOSO 
(bv. de seniorgames in Blankenberge). 
Dit alles moet in overleg gebeuren 
met de lokale seniorenverenigingen 
en –instanties. 

In 2012 behaalde onze gemeente deze 
titel al. De verruiming van het aanbod 
en het tot stand brengen van structu-
reel overleg met de diverse betrokken 
partijen, staat garant voor een verlen-
ging van de titel in 2013. 

Voor meer informatie of inschrijvingen kun je terecht bij de sportdienst op 056 65 30 60, via sport@avelgem.be of spring eens 
binnen tijdens de openingsuren. 

Vanaf 
april 2013 kun je opnieuw 

inschrijven voor de sportsessies 
die plaatsvinden in sportcentrum 
‘Ter Muncken’.
• Kleuterturnen op woensdag van 15.30 
tot 16.15 uur (2de kleuter) en van 
16.15 tot 17.00 uur (1ste kleuter) op 
24 april – 8, 15, 22, 29 mei – 12, 19, 
26 juni.

• Sportacademie voor kinderen van de 
3de kleuterklas tot en met het 6de 

leerjaar op woensdag van 13.30 tot 
15.30 uur op 24 april – 8, 15, 22, 29 
mei – 12, 19, 26 juni.

• Dansschool Ariadne voor kleuters en 
jongeren op dinsdagavond of woens-
dagnamiddag. Start op dinsdag 16 april. 
Voor de juiste data en tijdstippen kun 
je terecht bij Linda Demeulemeester 
(0478 26 77 01 of info@ariadne-
eureka.be).

• Yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 
uur. Start op donderdag 18 april. 

• Recreatief basketbal op donderdag van 
20.00 tot 21.30 uur. Start op donderdag 
18 april.

• Recreatief badminton elke weekdag op 
verschillende uren. Start op maandag 
15 april.

• De reeksen zwemlessen voor het 
3de trimester zijn volledig volzet. De 
eerstvolgende zwemlessenreeks start 
in september.

• Zwemschool (recreatieve zwemschool) 

voor kinderen op vrijdag van 17.00 tot 
17.45 uur (voorwaarde: 25 meter kun-
nen zwemmen) of van 17.45 tot 18.30 
uur (voorwaarde: meer dan 150 meter 
kunnen zwemmen). Start op vrijdag 
19 april.

• Baantjeszwemmen op woensdag van 
19.00 tot 20.00 uur of op vrijdag van 
19.00 tot 20.00 uur. Start op woensdag 
17 april.

• Ochtend- en middagzwemmen op 
maandag, woensdag en vrijdag. Start 
op maandag 15 april.

• Aquagym voor senioren elke vrijdag van 
15.45 tot 16.30 uur (niet in de school-
vakanties). Start op vrijdag 19 april.

• Seniorenzwemmen elke vrijdag van 
15.30 tot 17.00 uur (niet in de school-
vakanties). Start op vrijdag 19 april.

Alle activiteiten zijn verzekerd. 
Geleide activiteiten worden steeds ge-
geven door gekwalificeerde lesgevers.

Wandel- en fietsevenement Joost Deseyn
Op paasmaandag 1 april 2013 wordt de 5de en laatste editie van het 
wandel- en fietsevenement ‘Joost Deseyn’ georganiseerd. Het wordt 
opnieuw een sfeervol, feestelijk en sportief gebeuren met animatie!

De start- en eindplaats zijn voorzien in het sportcentrum Ter Muncken Avelgem. Alle 
deelnemers worden na de wandel- of fietstocht extra verwend met een gratis bevoorrading 
en ruime catering aan democratische prijzen. Voor de kinderen is er een springkasteel. 

Deelnemen kost 1,50 euro voor volwassenen en 1,00 euro voor kinderen. Kleuters 
nemen gratis deel.

Optreden Kleinkunst Kollectief
Tussen 15.30 uur en 18.00 uur kan ieder-
een genieten van een prachtig optreden 
van de lokale muziekgroep Kleinkunst 
Kollectief. Deze band brengt tal van 
meezingers en covernummers. Niet te 
missen dus!

Wandeltocht
• Afstanden: keuze tussen 7, 14 of 21 
km

• Ook toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers en kinderwagens. 

• Het parcours loopt langs de prachtige 
natuurgebieden in en rond Avelgem. 

• Vrij vertrekken kan vanaf 7.00 uur ‘s 
morgens tot 16.00 uur. 

Fietstocht
• Er is keuze tussen 2 parcours: keuze 
tussen 20 of 40 km

• Vrij vertrekken kan vanaf 7.00 uur 
‘s morgens tot 15.00 uur. 

Voor meer informatie kun je terecht bij 
de sportdienst op 056 65 30 60 of via 
sport@avelgem.be. 
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Leven en welzijn

Vacature

Aanbod
Wij bieden je een boeiende functie in een kleinschalig woon-zorghuis. Naast een contract onbepaalde 
duur - verloning volgens barema (B1-B3) worden maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering 
aangeboden. Jaarwedde bij 0 jaren anciënniteit 27.280,37 euro (functierelevante anciënniteit kan in aanmerking komen). 

Geïnteresseerd in deze functie?
Richt je sollicitatiebrief met CV en een kopie van het gevraagde diploma aan OCMW Avelgem t.a.v. mevr. de voorzitter, Leopoldstraat 
66, 8580 Avelgem. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 30 april 2013. De aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving 
kun je aanvragen via sociaalhuis@avelgem.be of op 056 65 07 70.

Woon-zorghuis Ter Meersch is een kleinschalige ouderenvoorziening met 65 woongelegenheden voor zorgbehoevende bejaarden, die 
deel uitmaakt van de dienstverlening van OCMW Avelgem. In de nabijheid van het Woon-zorghuis Ter Meersch beschikt het OCMW 
Avelgem eveneens over 40 serviceflats voor bejaarden. Momenteel wordt volgende halftijdse contractuele functie vacant verklaard:

Context
Als referentiepersoon dementie oefen 
je een raadgevende en sensibiliserende 
functie uit voor personen met dementie 
binnen het woon-zorghuis.

Referentie-
persoon  
dementie 
(contractueel B1-B3)

Binnen enkele jaren zal dakiso-
latie in alle Vlaamse woningen 
verplicht zijn. Een eigenaar die 
een woning verhuurt, kan dus best 
niet langer wachten en laat snel 
het dak isoleren. 

Voor huurwoningen op de private huur-
markt bewoond door kwetsbare huurders 
zorgt de Vlaamse overheid, samen met 
de netbeheerders, met een extra hoge 
premie van 23 euro per m² voor een ste-

vig duwtje in de rug. Bovendien begeleidt 
een projectpromotor zowel verhuurder als 
huurder bij de voorbereiding en uitvoering 
van de werken. Hij stelt zelf een vakbe-
kwame aannemer aan en vraagt achteraf 
de premie aan bij de netbeheerder. Als 
verhuurder hoeft men dus niets te doen.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht 
dat hij:
• De huurprijs niet verhoogt omdat het 
dak geïsoleerd wordt.

• Het lopend huurcontract niet voortijdig 
opzegt conform de bepalingen van de 
geldende huurwetgeving.

Voorwaarde is wel dat de huurder behoort 
tot één van de volgende doelgroepen:
• Huurders die genieten van de sociale 
maximumprijs voor elektriciteit en gas.

• Huurders voor wie een verzoek tot af-
sluiting van elektriciteit of gas ingediend 
werd bij de lokale adviescommissie 
(LAC).

• Huurders met een actieve budgetmeter 

voor elektriciteit of aardgas.
• Huurders die behoren tot de prioritaire 
doelgroep van het Fonds ter Reductie 
van de Globale Energiekost (FRGE):

 2Recht hebben op de verhoogde te-
gemoetkoming van het ziekenfonds 
of het Omnio-statuut gekregen 
hebben (eerste deel van de code 
onderaan de klever eindigt op een 
1 (bijvoorbeeld 121/121)).
 2Huurders in schuldbemiddeling 
(bijvoorbeeld via OCMW of CAW) 
die hun verwarmingsfactuur niet 
kunnen betalen.
 2Huurders die hulp krijgen van het 
OCMW voor onbetaalde facturen 
voor gas of elektriciteit.
 2Huurders bij een sociaal verhuur-
kantoor, OCMW of lokaal bestuur.

Huurwoningen van sociale huisvestings-
maatschappijen komen niet in aanmerking. 

Voor meer info kun je terecht in het Sociaal 
Huis, dienst Woon-Zorg op 056 65 07 70.

Takenpakket
• Je treedt naar collega’s op als raadgever 
aangaande zorg voor personen met 
dementie.

• Je wint informatie in over de wetgeving 
en de ontwikkelingen op het vlak van 
dementie.

• Je draagt bij tot de sensibilisering 
van de medewerkers op het vlak van 
dementie.

• Je ontwikkelt en voert voor alle mede-
werkers een vormingsplan in verband 
met dementie uit.

• Je staat in voor het specifieke kwali-
teitsbeleid in verband met dementie 
en biedt ondersteuning bij het kwa-
liteitsbeleid in het algemeen in het 
woon-zorghuis.

Profiel
• Je beschikt over een bachelordiploma 
(of gelijkgesteld) in een mensweten-
schappelijke richting. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de zorg 
voor personen met dementie. 

• Je kunt zelfstandig werken en hebt 
zin voor het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven op vlak van de zorg voor 
personen met dementie. 

• Je hebt een probleemoplossend ver-
mogen en bent in staat een zorgplan 
over te brengen aan collega’s.

Sociale dakisolatieprojecten huurwoningen
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Leven en welzijn

Wachtdiensten
• Apotheek: 0900 10 500 of www.apotheek.be

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

• Tandarts: 0903 39 969

Bevolking

Geboorten
22.02.2013 Amélie Callens,  
dochter van Bram en Leen Vercruysse

23.02.2013 Gus Vervaecke,  
zoon van Kenny en Julie Demiddel

26.02.2013 Helena Himpe,  
dochter van Steven en Li Beulque

28.02.2013 Siebe Vanderbeken,  
zoon van Jeroen en Stephanie Deloof

01.03.2013 Lauren Carels,  
dochter van Brecht en Marieke 
D’Haene 

02.03.2013 Nienke Steeland,  
dochter van Dieter en Lies Tack

07.03.2013 Viktor Demuynck,  
zoon van Valtin en Hanne Toye

Huwelijken
16.03.2013 Yves Vrijghem en Liesbeth 
Terryn

Overlijdens
05.02.2013 Dianne D’ haese,  
echtgenote van José Schiettecatte 

14.02.2013 Thierry Speleers

16.02.2013 Irena Vanhee,  
weduwe van Jan Duprez

18.02.2013 Marcel David,  
weduwnaar van Maria Stupina

20.02.2013 Antoinette 
Demeulemeester,  
weduwe van Georges Libbrecht

27.02.2013 Laura Renard,  
weduwe van Roger Naessens

03.03.2013 Suzanne Lampe,  
weduwe van André Delitte

04.03.2013 Germaine Leroy,  
echtgenote van Daniel Crommelinck  

05.03.2013 Christiane Vercruysse, 
echtgenote van Frans Van Welden

09.03.2013 Walter Vergauwen,  
echtgenoot van Myriam Rottiers

10.03.2013 Gabrielle Balcaen,  
weduwe van André Ovaere 

13.03.2013 Christine Herpoel,  
echtgenote van Patrick Dumoulin

Diploma-uitreiking  
computercursus Sociaal Huis

ZOHRA zoekt vrijwilligers  
voor kookactiviteit
Sociale contacten en gezonde voeding zijn belangrijk! Daarom orga-
niseert ZOHRA tweewekelijks een ontmoetingsmoment in het Sociaal 
Huis waarbij gezonde voeding centraal staat. 

De tweede dinsdag van de 
maand ontmoeten mensen el-
kaar bij een tas verse soep, de 
4de dinsdag wordt samen met 
de mensen een kleine maaltijd 
gekookt. Dit bevordert niet 
alleen de sociale contacten, 
maar prikkelt misschien ook 
de deelnemers om ook thuis 
met de recepten aan de slag 
te gaan.

Om deze activiteiten optimaal 
te kunnen laten verlopen, zijn 
we op zoek naar vrijwilligers! 

We zoeken mensen om te helpen met het snijden van groenten voor de soep en 
vrijwilligers die de kookactiviteit kunnen helpen begeleiden. We verlangen geen top 
chefs, maar verwachten wel dat je een beetje kennis hebt van koken. Als vrijwilliger 
sta je er ook niet alleen voor, een medewerker van ZOHRA is telkens aanwezig.

Voel jij je aangesproken of wil je graag wat meer info? Neem vrijblijvend contact op met 
ZOHRA op 056 65 30 36 of via zohra@avelgem.be. 

Een computer gebruiken is de normaalste zaak van de wereld: in de bank, bij diensten, 
op je werk, in de bib, om je (klein)kinderen te volgen,…  Wie het niet kent, kan niet 
meer meepraten en mist veel kansen. Ook als volwassene.

Je kunt het leren! In de kennismakingscursus van Open School maak je kennis met de 
wereld van de computer. Er wordt van bij het begin gestart! Na het volgen van deze korte 
cursus begrijp je hoe je aan de slag kan met een computer, ben je niet meer bang van 
computers en helemaal klaar om andere kennismakingscursussen te volgen!

Inlichtingen en inschrijven kan in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 
8580 Avelgem, 056 65 07 70.



8 | Info Avelgem | www.avelgem.be

Kalender april 2013
T.E.M. ZO 14 IN HET SPOOR VAN DE RONDE | De Volle Maan | De Volle Maan en Fietshandel Defresne | 0479 36 47 40

mA 01 WAnDel- en fietsevenement Joost Deseyn | Sportcentrum Ter Muncken van 7.00 tot 16.45 uur | € 1,50 | sportdienst 
Avelgem | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

DI 02 TOT VR 05 PAASSPORTKAMPEN 2013 | Sportcentrum ‘Ter Muncken’ Avelgem van 8.30 tot 17.30 uur | € 56 | sportdienst Avelgem 
| 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

DI 02 OP ZOEK NAAR KNUSSE KNUFFELS | Ter Biest van 9.00 tot 12.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | 
spikkerelle@avelgem.be

WO 03 MONT-SAINT-AUBERT | GC Spikkerelle van 13.30 tot 17.00 uur | € 6 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@
avelgem.be

Do 04 AcHter De scHermen biJ De vrt | GC Spikkerelle van 10.00 tot 18.00 uur | € 12 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 
30 90 | spikkerelle@avelgem.be

VR 05 KLEINE PROFESSOR | OC Bossuit van 14.00 tot 17.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

vr 05 Henk riJckAert: ZWerm - UitverkocHt | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; €12: -26, gratis: abonnees | dienst jeugd en 
cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 07 TOMBEELMOLEN DRAAIT EN MAALT | Tombeelmolen 14.30 - 17.30 uur | Vrienden van de molen | vvv.scheldestreek@skynet.be 
| 056 45 72 82

MA 08 TOT VR 12 PAASSPORTKAMPEN 2013 | Sportcentrum ‘Ter Muncken’ Avelgem van 8.30 tot 17.30 uur | € 70 | sportdienst Avelgem 
| 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

mA 08 vrienDscHAPsbAnDJes | GC Spikkerelle van 14.00 tot 17.00 uur | € 6 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spik-
kerelle@avelgem.be

Di 09 PAAsHAZen oP De boerDeriJ | GC Spikkerelle van 8.00 tot 17.00 uur | € 15 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | 
spikkerelle@avelgem.be

WO 10 FILM: ORLA DE KIKKERSLIKKER | GC Spikkerelle om 13.30 uur | € 2,5; € 2: vrijetijdspas, € 3: volwassenen | dienst jeugd en 
cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

WO 10 FILM: BLINKER | GC Spikkerelle om 16.00 uur | € 2,50 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Do 11 kortriJk AnDers | GC Spikkerelle van 9.30 tot 16.30 uur | € 15 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@
avelgem.be

DO 11 ONDER ONS KAARTNAMIDDAG | zaal “ De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

VR 12 TOT VR 10/05 ExPO: WIM BOUCIqUé | GC Spikkerelle | gratis | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@
avelgem.be

VR 12 ‘T GANZENHOF | ‘t Ganzenhof van 9.30 tot 16.00 uur | € 6 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 14 CULTURELE DAGUITSTAP | Parking station van 9.00 tot 21.30 uur | € 57; € 50 voor leden Tope, Femma, KWB afdeling Avelgem | 
Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw - Avelgem | www.tope.be

Wo 17 infovergADering mens erger Je niet | zaal “ De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

ZA 20 CULTURELE UITSTAP: EEN CULTURELE ONTDEKKINGSTOCHT DOOR GENT | GC Spikkerelle van 9.00 tot 19.00 uur | € 34 
| dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 20 BACKDOOR ROCK | jeugdhuis Krak om 20.00 uur | € 9; leden: € 8 | Jeugdhuis Krak Avelgem | 0474 399 716 | info@krak.be

vriJ 26 tot Wo 01/05 Week vAn De roos | OC Kerkhove | Curieus Avelgem | 0478 35 27 99 | curieus.avelgem@telenet.be

vriJ 26 tot Wo 01/05 tentoonstelling fotogrAffiti | OC Kerkhove | Curieus Avelgem | 0478 35 27 99 | curieus.avelgem@
telenet.be

ZA 27 DAGUITSTAP NATUUR EN CULTUUR | OC Outrijve om 7.30 uur | Boshout | inschrijven tot 22/04 | 056 45 66 29 |dirk.decuypere@
hotmail.be 

ZA 27 ONTHAALDAG VOOR KANDIDAAT-LEERLINGEN | Sint-Jan Berchmansmiddenschool Avelgem van 9.30 tot 18.00 uur | www.
sjb-avelgem.be

ZA 27 ontHAAlDAg | sint-JAn bercHmAns bAsisscHool oUtriJve & kerkHove | 056 64 79 53 | info@sjb2.be

ZA 27 OPEN DAGEN BASISSCHOOL DE TOEKOMST | Kerkhofstraat 51 van 14.00 tot 17.00 uur | T 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be 

ZA 27 13DE 1 MEI qUIZ | OC Kerkhove om 19.00 uur | Curieus Avelgem | 0478 35 27 99 | curieus.avelgem@telenet.be

ZA 27 OPTREDEN BASEMENT CRITTERS | OC Kerkhove om 22.30 uur | Curieus Avelgem | 0478 35 27 99 | curieus.avelgem@telenet.be

ZO 28 OPEN DAGEN BASISSCHOOL DE TOEKOMST | Kerkhofstraat 51 van 14.00 tot 17.00 uur | T 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be 

Zo 28 Avelgemse scHelDemeersen - WAnDeling bloemriJke HooilAnDen | Natuurklas Coupure Marcel Deweer van 14.00 
tot 17.00 uur | gratis | Natuurpunt Avelgem | bart.scherpereel@skynet.be

ZO 28 OPTREDEN SCHOOL KERKHOVE: HOEDEN | GC Spikkerelle van 14.00 tot 18.00 uur | € 3 | Sint-Jan Berchmans Basisschool 
Kerkhove | 056 64 79 53 | info@sjb2.be

ZO 28 1 MEI SOUPER | OC Kerkhove om 11.30 uur | Curieus Avelgem | 0478 35 27 99 | curieus.avelgem@telenet.be

ZO 28 TOMBEELMOLEN DRAAIT EN MAALT | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de molen | vvv.scheldestreek@skynet.
be | 056 45 72 82

DI 30 HAN SOLO: BEDANKT | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12: -26/abonnees, gratis: jongerenabonnees | dienst jeugd en cultuur 
Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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