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Kunstproject zoekt 

kunstenaars!

Ben je bedreven met verf en penseel? Kent de wereld 
van de fotografie voor jou geen geheimen? Schuilt in 
jou een echte beeldhouwer? Maak je de hele dag door 
de leukste tekeningen? Of heb je een ander beeldend 
talent? Schrijf je dan in voor het kunstproject dat deze 
zomer zal plaatsvinden.

Voor het tweejaarlijks kunstproject zoekt de dienst jeugd en 
cultuur Avelgemse (amateur)kunstenaars. Tijdens dit project 
trekken de Avelgemse beeldende kunstenaars met hun werk in 
de openbare ruimte. Twee jaar geleden deden zij dit met het 
opvallende project ‘Outdoor’. Iedere deelnemende kunstenaar 
bewerkte toen een deur. De artistieke deuren vormden samen 
een openluchttentoonstelling in het Avelgemse centrum. 

Dit jaar palmen de amateurkunstenaars de site rond de kerk 
van Bossuit in om hun kunstwerken te tonen. Samen met de 
kunstenaars gaan we op zoek naar een uniek concept en een 
leuke uitwerking voor de tentoonstelling.

Interesse om deel te nemen? Neem dan contact met de dienst jeugd 
en cultuur, 056 65 30 90 of cultuur@avelgem.be. 
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Uw gemeente

Elektronische identiteits-
kaart van Belg 10 jaar geldig
In principe hebben elektronische identiteitskaar-
ten die vanaf 1 maart 2014 uitgereikt worden, een 
geldigheidsduur van tien jaar. 

Op deze nieuwe regeling bestaan enkele uitzonderingen:
• De identiteitskaart voor jongeren van 12 tot 18 jaar is 

zes jaar geldig. 
• De Kids-ID (voor kinderen jonger dan 12) blijft 3 jaar 

geldig. 
• De identiteitskaart voor mensen die ouder zijn dan 75 is 

dertig jaar geldig. 

De nieuwe elektronische identiteitskaart kost 15 euro. Je hebt ook 
een recente pasfoto met witte achtergrond nodig. Persoonlijk aan-
melden is verplicht omdat je jouw handtekening moet plaatsen.

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

Hoe bellen naar noodnummers?

Op Pasen en paasmaandag zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten

Turkije vraagt elektronisch 
visum aan toeristen
Plan je een reis naar Turkije? Dan heb je, vanaf 10 
april 2014, naast een geldige elektronische identi-
teitskaart of een geldig internationaal reispaspoort 
ook een elektronisch visum nodig. 

Reizen tot 10 april 2014 kan met een geldige identiteitskaart of 
paspoort. Vanaf 11 april 2014 kun je reizen met een paspoort of 
een identiteitskaart die minimum 6 maanden geldig is bij terug-
komst + een elektronisch visum vooraf aangevraagd op www.
evisa.gov.tr/. Belangrijk voordeel hierbij is dat het minder kost 
en dat er bij aankomst minder wachttijden aan de grens of op de 
luchthaven zullen zijn.

Let wel: voorlopig kun je nog tot na het toeristisch seizoen van 
2014 (oktober - november) reizen met een identiteitskaart of 
paspoort dat ten minste 6 maanden geldig is bij terugkomst + 
een visum aan de grens/luchthaven. Nadeel hiervan is dat het 
meer kost en dat er langere wachttijden kunnen zijn.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar die niet in het gezelschap van 
hun ouders reizen, neem je best vooraf contact op met de lucht-
vaartmaatschappij om te horen of er al dan niet een reispaspoort 
gevraagd wordt. Indien paspoort gewenst, hou dan rekening met 
een aanvraagtermijn van 2 weken.

Meer info op www.diplomatie.be

Als je een noodnummer moet bel-
len, bevind je je meestal in een 
stressvolle situatie. Toch is het 
belangrijk dat je precieze en juiste 
informatie kunt meedelen aan de 
operator en dat je de vragen kunt 
beantwoorden. 

Probeer voor je de noodcentrale belt het 
volgende te weten te komen: de juiste 
locatie, het soort noodgeval en of er ge-
wonden zijn.

Volg deze stappen
• Vorm het nummer 112 voor de 
BRANDWEER en AMBULANCE.

• Vorm het nummer 101 voor dringende 
POLITIEHULP.

• Wacht rustig op antwoord en blijf ook 
rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!

• Geef het juiste adres waarnaar de hulp-
diensten zich moeten begeven (stad, 
straat, nummer, kruispunt, jaagpad, 

speciale toegang, praatpaal, enz.) en 
eventueel wat de gemakkelijkste manier 
is om er te geraken. Als je niet belt vanaf 
de plaats van het incident, vertel dit 
dan ook aan de operator. Voorkom dat 
de hulpdiensten nodeloos rondrijden en 
het slachtoffer hierdoor moet wachten 
op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, onge-
val, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).

• Geef aan of er mensen in gevaar of ge-
wonden zijn en hoeveel.

• Haak niet in vooraleer de operator zegt 
dat je mag inhaken. De operator is ge-
traind in het stellen van de vragen en alle 
vragen zijn belangrijk om zeer snel de 
juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.

• Hou daarna je telefoonlijn vrij zodat de 
operator je kan terugbellen als hij meer 
informatie nodig heeft.

• Als de situatie zou verergeren of verbe-
teren, bel dan terug naar de noodcen-
trale om dit mee te delen.

Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verschil-
lende mensen naar de noodcentrales. In 
dat geval, zal een operator je enkel vragen 
om bijkomende bruikbare informatie. Als je 
niet meer informatie hebt, mag je inhaken 
als de operator je zegt dat je mag inhaken. 
Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales 
sneller terug vrij om andere noodoproepen 
aan te nemen.

Als je per ongeluk een noodnummer hebt 
gebeld, hang dan niet op, maar zeg de ope-
rator dat alles in orde is. Op die manier is 
de operator er zeker van dat er geen sprake 
is van een noodgeval.

Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!

Vergeet dus niet: 
Voor dringende medische hulp of bij brand 
bel je het nummer 112.

Voor dringende politiehulp bel je het num-
mer 101.



3A  V  E  L  G  E  M

Leefomgeving

Doortocht Ronde van Vlaanderen

Word de 2000ste vrijwilliger Laat het zoemen met bloemen
Onze bijen stellen het niet zo goed. Ze zijn nochtans een 
onmisbare schakel in de natuur. Eén van de problemen is het 
verdwijnen van bloemen met nectar. Maar daar kunnen we 
vrij makkelijk iets aan doen.

De provincie ontwikkelde twee bloemenmengsels die aantrek-
kelijk zijn voor bijen: 
• een éénjarig mengsel voor een bloemenakker, bij voorkeur 

op een zonnige plek en op ‘blote’ grond.
• een meerjarig mengsel voor een bloemenweide, dit is een 

grasveld dat jaarlijks dient gemaaid te worden om het 
volgende jaar opnieuw van de bloei te kunnen genieten.

Beide mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in tuin 
of parken in te zaaien, niet in bermen en weilanden. Daar 
laten we de natuur liever haar eigen gang gaan en helpen we 
bloemen en bijen beter met een ecologisch maaibeheer. De 
mengsels maken de omgeving niet alleen aantrekkelijker voor 
bijen, jouw tuin wordt er ook gewoon mooier van.

Particulieren kunnen een gratis pakketje bijenvriendelijk 
bloemenzaad bestellen op het gratis nummer van het pro-
vinciaal informatiecentrum Tolhuis 0800 20 021 of via www.
west-vlaanderen.be/bijen. 

De finale van de Ronde van Vlaanderen 
gaat ook in 2014 over Avelgems 
grondgebied. Hierdoor gelden er op-
nieuw strikte verkeersmaatregelen op 
zaterdag 5 en zondag 6 april.

In de Sint-Amandswijk wordt net zoals 
de vorige jaren een tent geplaatst aan de 
kant van de Brugstraat waardoor voor een 
aantal bewoners specifieke maatregelen 
gelden voor het gebruik van hun garage. 
Deze bewoners werden reeds afzonderlijk 
verwittigd.

Zaterdag 5 april doortocht Ronde van 
Vlaanderen voor wielertoeristen 
Op zaterdag 5 april is er geen verkeer 
mogelijk tussen Wortegem-Petegem en 
het rondpunt in Kerkhove. 

De bewoners van de Varent, Krevelstraat, 
Heye, Oude Plaats, Maelstene en 
Sint-Amandswijk kunnen niet via de 

Oudenaardsesteenweg richting Avelgem 
rijden. Ook in Wortegem-Petegem en 
Oudenaarde geldt voor die dag éénrich-
tingsverkeer op de N453.

Op zaterdag 5 april worden vanaf 17.00 
uur aan de grote tent ook een 300-tal 
motorrijders verwacht die na de mo-
torwijding in het centrum van Avelgem 
en een toertocht door Wallonië afzak-
ken naar Kerkhove als afsluiter van dit 
motorgebeuren. 

Zondag 6 april doortocht Ronde van Vlaan-
deren voor elite
Op zondag 6 april worden om 9.30 
uur vanaf het rondpunt in Kerkhove 
de Brugstraat richting Berchem en de 
Oudenaardsesteenweg richting Wortegem-
Petegem afgesloten voor het verkeer.

Vanaf het rondpunt in Kerkhove tot aan de 
Ruggestraat geldt er vanaf 9.30 uur éénrich-

tingsverkeer in de Oudenaardsesteenweg. 
Het verkeer komende van Avelgem rich-
ting Kerkhove zal via de Bevrijdingslaan-
Bosstraat-Knobbelstraat (zone Anzegem) 
of via de Ruggestraat (zone Kluisbergen) 
moeten omrijden. 

De organisatie legt dit jaar ook weer pen-
delbussen in, die de wielerliefhebbers tot 
in het hart van de wedstrijd (Kwaremont) 
brengen. In de Brugstraat in Kerkhove 
wordt een halte voorzien van de pendel-
bus Oudenaarde-Kwaremont, terwijl de 
opstapplaatsen van de pendelbus Ruien-
Kwaremont via de Ruggestraat kunnen 
bereikt worden.

Net zoals vorig jaar valt er dus opnieuw 
heel wat te beleven ter hoogte van het 
rondpunt van Kerkhove. 

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

‘Let’s do it in de vuilbak’ in je buurt 

Ook in Avelgem is er vast een pleintje of straat in je buurt waar 
je graag komt. Als je wil helpen om het leuk en net te houden, 
dan kun je dat stukje van je buurt ‘claimen’. In ruil engageer je 
je om zwerfvuil daar geen kans te geven. Natuurlijk kun je ook 
buren, vrienden, familie, je school of leden van een vereniging 
aansporen om samen de klus te klaren. 

Claim je eigen stukje buurt en… 
Op www.letsdoitindevuilbak.be kun je officieel een stukje grond 
in jouw buurt ‘claimen’. Ga aan de slag en organiseer een een-
malige opruimactie of ruim meermaals per jaar op. Maak het 
samen proper en gezellig. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe 
mooier de buurt! Om jullie engagement te steunen, ontvangen de 
deelnemers het nodige opruimmateriaal. Via de campagnewebsite 
kun je dat materiaal aanvragen waarmee je direct aan de slag 
kunt: prikstokken, handschoenen, veiligheidshesjes… 

Hoe deelnemen? 
1. Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik op ‘in je buurt’. 
2. Registreer je met een e-mailadres of Facebookaccount. 
3. Kies een stukje grond en nodig eventueel anderen uit om 

samen een team te vormen. 
4. Registreer om eenmalig of langdurig op te ruimen. 
5. Vink aan of je opruimmateriaal wenst. 
6. Hou je buurt proper.
Meer info op www.letsdoitindevuilbak.be 
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Vrije tijd

Start nieuwe 
sportsessies in 
sportcentrum 
Ter Muncken
Bij het begin van het 3de trimes-
ter van het schooljaar starten de 
nieuwe sportsessies. 

Van kleuter tot senior, voor iedereen 
zijn er sportmogelijkheden. 

Zo is er kleuterturnen voor het 1ste en 
2de kleuter, sportacademie voor het 
3de kleuter tot en met het 6de leer-
jaar, recreatief basketbal, badminton 
en yoga voor iedereen.

Ook in het zwembad vinden alle leef-
tijden hun gading. Naast de zwemles-
sen, de zwemschool en het recreatief 
baantjes zwemmen is er op vrijdag 
speciaal en alleen voor de 50-plussers 
een seniorenuurtje met aquagym.

Meer informatie bij de sportdienst op 
056 65 30 60 of via sport@avelgem.be 
van Avelgem. 

Nieuw fietsinrijpunt ‘Iedereen Flandrien’ 
Met trots stellen we jou het nieuwe 
fietsinrijpunt aan het pompgebouw 
in Bossuit voor.

Het fietsinrijpunt is met zijn opvallend 
design, naar een ontwerp van Stefan 
Schöning Studio, een echte eyecatcher. 
Het verharde grondoppervlak in kas-
seien is een knipoog naar de vaak zware 
parcours die de Flandriens trotseerden. 

Speciaal voor de fietser werd ook gedacht 
aan extra comfort: er is een oplaadpunt 
voor elektrische fietsen en een zitbank 
met geïntegreerde wifi-module. Het info-
bord biedt tekst en uitleg over de meest 
gekende Flandriens. Onze gemeente 
eert de Flandriens Paul Deman en Marc 
Demeyer aan de hand van oude, geper-
sonaliseerde foto’s geïntegreerd in de 
fotowand. 
Het nieuwe fietsinrijpunt ligt op knoop-
punt 86 van het fietsnetwerk Leiestreek en vormt dus de ideale 
start- of rustplek voor elke fietser die zijn eigen Flandriengehalte 
wil testen. 

In totaal realiseerde Westtoer vier fietsinrijpunten in de West-
Vlaamse Flandriengemeenten Gistel, Tielt, Torhout en Avelgem. 

De realisatie van de fietsinrijpunten was mogelijk dankzij de 
steun van Toerisme Vlaanderen en de Europese Unie in het kader 
van de projecten ‘Iedereen Flandrien’ en ‘I3VT’. 

Meer info in de VVV West-Vlaamse Scheldestreek op 056 45 72 82 
of via vvv.scheldestreek@skynet.be.

Buitenspeeldag woensdag 2 april

Op woensdag 2 april 2014 zetten we alle tv’s, computers en Ipads uit! Het 
evenemententerrein naast Spikkerelle wordt weer omgetoverd tot een uiterst 
avontuurlijk buitenspeelterrein. Enkele uurtjes zalig lekker ravotten in de buiten-
lucht! Een keicoole namiddag voor jong en oud. Op deze dag slaan de sportdienst 
en dienst jeugd en cultuur weer de handen in elkaar. Mountainboard, bungeerun, 
speleo, go-carts, gekke fietsen, levend tafelvoetbalspel, karate, djembé, volks-
spelen,… staan op het programma! Beleef het allemaal op de Buitenspeeldag.

Iedereen is welkom! De namiddag start om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. 
De inkom is gratis. De kleuters worden begeleid door ouders of grootouders. 
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Een wielerlegende in Spikkerelle
Een wielerlegende kan je Odiel Defraeye 
wel noemen. De man uit Rumbeke won 
honderd jaar geleden als allereerste Belg 
de Tour de France. In 1965 stierf hij in 
een rusthuis in Bièrges, als een schaduw 
van de jonge wielergod die hij ooit was. 

Met ‘Odiel’ brengt de Queeste een mee-
slepend theaterstuk over de schrille 
contrasten en de vergankelijkheid van 

eeuwige roem. Het stuk is gebaseerd op archiefmateriaal en getuigenissen en probeert 
een antwoord te bieden op de vraag ‘wie is Odiel?’.

In ‘Odiel’ geeft Tom Ternest meesterlijk gestalte aan de oude Odiel Defraeye die terug-
blikt op zijn leven. Via videoprojecties speelt Tom ook zelf alle markante randfiguren. 
In de pers worden de prestaties van Tom Ternest de hoogte in geprezen. Volgens 
Theatermaggezien is het stuk niet louter gericht op wielerfanaten of theaterkenners. 
Het is een warmhartige knipoog naar de absurditeit van het leven, aldus het magazine.

 ‘Odiel’ van De Queeste | ZA 12/04/14 – 20.15 uur | Spikkerelle , Scheldelaan 6, 8580 Avel-
gem | Info en tickets: 056 65 30 90 | Spikkerelle@avelgem.be

Vrije tijd

Inschrijfstrook feest 
55-plussers

dinsdag 6 mei 2014

Buffet en revueshow 

in Spikkerelle 

€ 25

Online verlengen 
van bibliotheek-
materialen wordt 
nog eenvoudiger 
via ‘Mijn Biblio-
theek’
Vanaf eind april kun je via de catalogus 
van de bibliotheek gebruik maken van de 
applicatie ‘Mijn Bibliotheek’. 

Deze online toepassing laat als vanouds 
toe om de uitleentermijn van je ontleende 
materialen te verlengen en om materialen 
te reserveren. Maar er is meer.

Met ‘Mijn Bibliotheek’ kun je :

• verlengen en reserveren in álle biblio-
theken waarvan je lid bent

• de lidmaatschappen van je gezinsleden 
aan jouw profiel koppelen

• zicht hebben op alle ontleende materi-
alen van al je gezinsleden

• online verlengen voor alle gezinsleden 
gekoppeld aan jouw profiel en zo ma-
ningen vermijden

• toegang verkrijgen tot digitale collecties 
(GoPress, fundels, e-boeken, …)

En dat allemaal op een erg eenvoudige en 
toegankelijke manier.

Vanaf de digitale week krijg je in de biblio-
theek meer info over hoe je aan de slag 
kunt in ‘Mijn Bibliotheek’!

Om te starten zijn er infosessies voorzien 
op woensdag 23 en vrijdag 25 april 2014 
doorlopend van 16.00 tot 18.00 uur.

Vergeet niet je bibliotheekpas of identi-
teitskaart mee te brengen. En eventueel 
ook die van je gezinsleden. 

Stand-up comedy back to basics
Bas Birker is geen nobele onbekende in 
de wereld van de stand-up comedy. Deze 
in Antwerpen wonende Hollander speelde 
reeds honderden shows in België en 
Nederland en is vooral bekend als ‘Master 
of Ceremonies’ in humorprogramma’s. Bas 
Birker wil terug naar de basis van de stand-
up comedy: rauwe humor in een intieme 
setting. Een man, een microfoon, heel veel 
grappen, weinig tot geen poespas. In ‘op 
weg’ zet hij de schijnwerper op het leven 
als comedian, het echte onverhulde leven.  
Niks geen romantiek, blote groupies en kleedkamers vol drank en drugs. Volle kroegen, 
dronken tenten, tussendoor lege zalen. 

Verwacht een avond vol improvisatie, sarcasme en ironie. Humor pur sang, geen zweverig 
gedoe met een verborgen boodschap, maar recht op doel af! Humor om mee te lachen!

‘Op weg’ van Bas Birker | VR 25/04/14 – 20.15 uur | Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
| Info en tickets: 056 65 30 90 | Spikkerelle@avelgem.be

© livecomedy.be

© dequeeste.be
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Leven en welzijn

Menu dorpsres-
taurant ZOHRA 
1 april 
Pompoensoep, koninginnenhapje met 
champignons en peterselie aardap-
pelen, bavarois

8 april
Erwtensoep, steak béarnaise met 
rauwkost en frieten, mokkapudding

15 april
Seldersoep, rundsburger met raap en 
uistamppot, yoghurt

22 april
Witloofsoep, rosbief met rode wijn-
saus, Provençaalse boontjes met 
peterselie aardappelen, pannacotta

29 april
Champignonsoep, stoofvlees met 
rauwkost en gekookte aardappelen, 
karamelpudding

Premies 2014
Een kwaliteitsvolle, energie-
zuinige en gezonde woning is 
belangrijk. Je kiest er dan ook 
best voor om duurzaam te (ver)
bouwen. En om je hierin te 
stimuleren zijn er ook in 2014 
verschillende overheden en in-
stanties die premies toekennen 
voor het uitvoeren van bepaalde 
werken of verbouwingen. 

Voor dakisolatie bijvoorbeeld kun je 
nog steeds rekenen op een premie van 
de gemeente en van de netwerkbe-
heerder (Eandis). Als je de werken laat 
uitvoeren kun je bovendien nog genie-
ten van een belastingsvermindering. 
Ook voor onder andere muurisolatie 
en beglazing bestaan verschillende 
aanmoedigingspremies.

Je vindt er alles over op www.premie-
zoeker.be. 

Wil je graag meer weten? Of zijn som-
mige zaken jou niet duidelijk? Ga dan 
eens langs in het Sociaal Huis of neem 
contact op met de dienst Woon-Zorg in 
het Sociaal Huis op 056 65 07 70 of via 
sociaalhuis@avelgem.be. 

Inschrijfstrook buffet en revueshow
Voornaam + naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Voornaam + naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Schrijft /schrijven zich in voor het buffet en de revueshow in Spikkerelle op dinsdag 
6 mei 2014

en betaalt /betalen hierbij € 25 per persoon.………………… X € 25 = € ........................

Feest van de 55-plussers  
dinsdag 6 mei
Ben je 55 of meer en woon je in Avelgem?  
Beleef dan een leuke namiddag op 
dinsdag 6 mei 2014 in GC Spik-
kerelle. Aanwezigen zullen ogen 
en oren tekort komen om volop 
te genieten van verschillende 
artiesten.

De stijlvolle zanger IVANN is een man 
met een geweldige stem die je met 
verstomming zal slaan. De befaamde 
cartoonacts van de komiek DIRK VAN 
VOOREN laten niemand onberoerd. 

Het prachtige alom gewaardeerde show-
ballet SHOWCASE is een zestallig ballet van 
pure topklasse. En alsof dit nog niet genoeg zou 
zijn, zorgt CLOWN ROCKY voor de komische 
intermezzo’s.

Inschrijvingen vinden plaats in het ge-
meentehuis op maandag 14 april 2014 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur 
tot 16.00 uur

Programma
• 12.00 uur onthaal met aperitief en hapjes 
in de benedenzaal 

• 13.00 uur uitgebreid koud buffet met 
drank inbegrepen 

• 14.30 uur toegang tot de con-
certzaal 

• 15.00 uur deel één van het op-
treden 

• 16.00 uur pauze 

• 16.30 uur deel twee van het optreden 

• 17.30 uur einde van het optreden
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Leven en welzijn

Bevolking

Geboorten
29.01.2014 Ella Vergauwen,  
dochter van Maarten en Audrey 
Bêty

15.02.2014 Ward Kindt,  
zoon van Pieter en Griet Depraetere

16.02.2014 Olivia Moreau,  
dochter van Jurgen en Delphine 
Vanassche

19.02.2014 Mona Moerman,  
dochter van Tim en Annelies 
Verriest

26.02.2014 Logan Clarke,  
zoon van Christopher en Joke 
Anckaert

06.03.2014 Oona De Wolf,  
dochter van Jonik en Anne-Lore 
Casier

07.03.2014 Rhune Maiheu,  
zoon van Dieter en Stefanie Windels

Overlijdens
16.02.2014 Jenny Bossuyt,  
echtgenote van Georges 
Scherpereel

18.02.2014 Frans Vermote,  
echtgenoot van Margaretha Corne

19.02.2014 Suzanna Ducatteeuw, 
weduwe van Hypolite Haesaert

21.02.2014 Marie Van Bruwaene, 
weduwe van Jules Cosaert

22.02.2014 Lucien Vermont

03.03.2014 Oda Michiels,  
weduwe van Andreas Vanderbeken

11.03.2014 Ida Vervacke, weduwe 
van Marcel Beyens

14.03.2014 Germaine 
Demeulemeester, weduwe van 
Gaston Denhaene

09.03.2014 Nadine Tanghe,  
weduwe Luc De Donder

18.03.2014 Joseph Cottenier, 
weduwnaar Elisa David

Jubileum

Paul Depraetere en Cécile Taelman 
Diamanten Bruiloft (24/02/1954 Avelgem)

Wachtdiensten
• apotheek: www.geowacht.be 

of 0903 922 48 (€ 1,5 per minuut 
en verplicht tussen 22.00 en 9.00 
uur)

• dokter: 056 64 75 20 
maar 055 38 89 00 voor de inwo-
ners van Kerkhove

• tandarts: 0903 399 69

De inkomensgrens om in aanmer-
king te komen voor een sociale 
woning werd opgetrokken
Wie een sociale woning wil huren, moet zich eerst inschrijven op de wachtlijst 
als kandidaat-huurder. Om in aanmerking te komen moet je wel voldoen 
aan 6 voorwaarden (opgelegd door de Vlaamse overheid)
1. Leeftijd: je kunt alleen inschrijven als je 18 jaar of ouder bent. 
2. I n k o m e n  ( d i t  b e d r a g  i s  n u  v e r h o o g d ) :  e r  w o r d t  g e k e -

ken naar het inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aange-
past of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin je je inschrijft.  
Wil je in 2014 inschrijven? Dan telt jouw inkomen van 2011 en wordt het geïn-
dexeerd naar vandaag. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan:

• 23 269 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
• 25 219 euro voor een alleenstaande met invaliditeit
• 34 902 euro voor gezinnen, verhoogd met 1 951 euro per persoon ten laste

Lag jouw inkomen 3 jaar geleden boven de grens, maar is jouw huidig inkomen 
er onder gedaald, dan kun je toch in aanmerking komen voor een sociale woning.

3. Eigendom: je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig 
vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor iedereen die zich samen met jou inschrijft 
voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het 
buitenland.

4. Taal: je spreekt Nederlands of bent bereid de taal te leren.
5. Inburgeringstraject: wie van uit een land buiten de Europese Unie komt EN nog 

geen 12 maanden in België woont EN tussen de 18 jaar en 65 jaar is moet een 
inburgeringtraject volgen. 

6. Je moet ook ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

In Avelgem zijn volgende sociale huisvestingsmaatschappijen actief:
• cvba De Leie uit Wervik: www.deleie.be, 056 31 13 64, info@deleie.be
• Eigen Haard uit Zwevegem: www.eigenhaardzwevegem.be, 056 76 06 66, info@

ehz.woonnet.be
• Mijn Huis uit Harelbeke: www.mijn-huis.be, 056 72 05 37, info@mijn-huis.be
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Kalender april 2014
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.

DI 01 REGIOWANDELING OKRA SPORT | GC Spikkerelle van 13.30 tot 14.30 uur | € 2 | OKRA sport 
Avelgem 

WO 02 BuITENSPEELDAG AVELGEM | GC Spikkerelle van 13.30 tot 17.00 uur | gratis | sport- en jeugd-
dienst Avelgem | GC Spikkerelle | www.buitenspeeldag.be | zie pagina 4

VR 04 RENéE & EEFJE DE VISSER | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13 (-26/+55) abonnements-
voorstelling | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 05 CHIROWIEKSKE : KINDERFuIF VAN DE CHIRO | GC Spikkerelle van 17.00 tot 19.00 uur | gratis 
| Chiro Avelgem 

ZA 05 CHIROICS : FuIF VAN DE CHIRO | GC Spikkerelle vanaf 21.00 uur | € 3 VVK; € 4 ADD; met Dj’s 
OmerOeBeter, Grus, Mangods XXL en SKYVE (Strubru) | Chiro Avelgem 

ZA 05 25ste MOTORWIJDING | Kerkstraat 14.00 uur start; 16.00 uur wijding; nadien gratis optreden 
Sweat Box Attic in tent rondpunt Kerkhove | gratis | Motorvrienden Avelgem 0475 50 65 82 

ZO 06 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de 
Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be | www.avelgem.be

WO 09 KEuZEFILM 4: SuNSHINE BARRy EN DE DISCOWORMEN VS. uP | GC Spikkerelle om 13.30 uur 
| € 2,50; € 2: vrijetijdspas; € 3: volwassenen | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | 
spikkerelle@avelgem.be

DO 10 ONDER ONS KAARTNAMIDDAG | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30 

ZA 12 DE QuEESTE: ODIEL | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13 (-26/+55/abo) | dienst jeugd 
en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be | zie pagina 5

ZO 13 CuLTuRELE DAGuITSTAP | GC Spikkerelle van 9.00 tot 21.00 uur | Theatergezelschap ‘TOPE | 
Driehoek’74 vzw - Avelgem | GC Spikkerelle | www.tope.be

MA 14 INSCHRIJVINGEN FEEST 55-PLuSSERS | zie pagina 6 

ZA 19 AVELGEMSE SCHLAGERBRIEGADE 2014 | GC Spikkerelle van 19.15 tot 3.00 uur | € 20 VVK; € 25 
ADD; € 50 VIP | vzw De Briegade | 0475 64 52 09 | www.debriegade.be

DO 24 DIGITALE WEEK: IS GRATIS SOFTWARE WEL DEGELIJK? | Bibliotheek - zaal Ter Biest van 20.00 
tot 22.00 uur | € 3 | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

DO 24 PAASVIERING | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30 

VR 25 BAS BIRKER: OP WEG | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12 (-26/+55) Voorstelling jon-
gerenabonnement | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be | zie 
pagina 5

ZO 27 VROEGOCHTENDWANDELING HERKENNING VOGELZANG | Natuurklas Avelgem, Coupure Marcel 
Deweer van 6.00 tot 9.00 uur | Natuurpunt Avelgem | Meersstraat 45 | 056 64 88 66 | bart.scher-
pereel@skynet.be

ZO 27 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de 
Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be | www.avelgem.be

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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