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Uw gemeente

Sluiting gemeentelijke diensten
 
• De sportdienst, de sporthal en het zwembad zijn gesloten van zaterdag 24 december 2016 tot en met 
zondag 1 januari 2017.  Enkel op voorhand aangevraagde en toegestane reservaties kunnen plaatsvinden 
tijdens deze periode.  
Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (2 januari tot en met 8 januari 2017) is het zwembad open op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18u; op woensdag van 14 tot 20u en op zondag van  
9 tot 12u.   
• Het gemeentehuis, het Sociaal Huis en Spikkerelle zijn gesloten op maandag 26 en vrijdag 30  
december 2016. 
• Het recyclagepark is gesloten op zaterdag 24 en zaterdag 31 december 2016. 
• De bibliotheek is gesloten op zaterdag 24 december, maandag 26 en zaterdag 31 december 2016.

Wijzig thuis je PIN-code van je eID
Je kan thuis zelf je PIN-code (Personal Identification Number) van je 
elektronische identiteitskaart veranderen. Je moet wel over een  
kaartlezer beschikken.   
Je gaat als volgt te werk: 
• steek je elektronische identiteitskaart in de eID-kaartlezer die je hebt 
aangesloten op je computer;  
• met het programma eID viewer wijzig je via het tabblad ‘Kaart en PIN’ 
en de knop ‘Wijzig PIN’ je PIN-code.  Je kan de eID viewer gratis down-
loaden via http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middle-
ware_installeren. 
 
Heb je geen kaartlezer? Je kan je PIN-code op het gemeentehuis 
wijzigen. Breng daarvoor je brief met codes mee die je ontving bij de 
afhaling van je eID. 
 
Je kan enkel je PIN-code veranderen. De PUK-code hoort bij je eID en 
kan je niet aanpassen. Als je een nieuwe eID aanvraagt krijg je telkens 
nieuwe PIN- en PUK- codes per post opgestuurd. Bewaar deze codes 
goed! De PUK-code heb je enkel nodig als je PIN-code geblokkeerd is.   
 
Beschik je over geen enkele code meer, dan kan je die aanvragen via: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pin-
code of op het gemeentehuis.  
 
Info: Dienst Burgerzaken | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

KOOPZONDAGEN  
AVELGEM:  
4, 11 en 18  
december 2016.

VACATURE 
 

1 logistiek  
medewerker 
sportdienst  

D1-D3  
deeltijds (3/5) 

Steek je graag de handen uit de 
mouwen? Kan je zowel zelf- 
standig als in team werken?  

Dan is deze vacature iets  
voor jou!  

 
Jouw hoofdtaak bestaat uit het 

schoonmaken van de  
sportaccommodatie.  

Daarnaast voer je kleine her-
stellingen uit en word je af en 
toe ingeschakeld als kassier, 

zaalwachter of ondersteunend 
medewerker bij het  

sportaanbod. 
 

Inschrijven kan nog  
t.e.m. zondag 4 december,  

surf daarvoor naar  
www.avelgem.be 
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Leefomgeving

Plan je een evenement?

Bij het organiseren van een evenement komt er heel wat kijken. Wil 
je de straat afsluiten en/of tenten op de openbare weg zetten, een 
bandje laten optreden, elektronisch versterkte muziek spelen, sterke 
dranken schenken… De gemeente helpt je graag op weg om er een 
feest van te maken. 
 
Hoe doen we dit? 
Wie een evenement (fuif, festiviteit, fietstocht, wijkfeest, markt, sport-
wedstrijd...) in Avelgem wenst te organiseren dient dit tijdig te melden 
aan de evenementencel! De gemeente zorgt er vervolgens voor dat 
je als organisator tijdig over de nodige vergunningen en toelatingen 
beschikt. In die evenementencel zitten vertegenwoordigers van brand-
weer, politie, Rode Kruis, technische dienst, dienst mobiliteit, dienst 
jeugd en cultuur en de sportdienst. 
 
Hoe je evenement melden? 
Dit doe je door online het meldingsformulier in te vullen via  
www.avelgem.be/evenementenloket. Doe je dit liever niet online dan 
kan je jouw evenement ook persoonlijk melden aan het evenementen-
loket in GC Spikkerelle.   
Hou rekening met de deadlines!  Het niet tijdig melden van jouw 
geplande evenement aan de evenementencel kan leiden tot het wei-
geren van de aanvraag. De deadlines vind je via www.avelgem.be/
evenementenloket.

Vraag tijdig je toelating!

Duidelijke 
huisnummers

Regelmatig krijgt de gemeente 
klachten over onleesbare of  
ontbrekende huisnummers.   
Een aanwezig en goed leesbaar 
huisnummer is belangrijk voor 
onder meer de hulpdiensten 
(brandweer, ziekenwagen, politie) 
en voor de postbedeling. 
 
Het algemeen politiereglement 
van Avelgem stelt dat de eige-
naars en/of bewoners van  
gebouwen verplicht zijn: 
• het nummer dat hen door de 
gemeentelijke overheid is aange-
duid, aan te brengen en er voor 
te zorgen dat dit leesbaar blijft; 
• dit nummer op de afsluiting aan 
te brengen wanneer dit tijdelijk 
onzichtbaar is door afsluitingen 
aangebracht tijdens het uitvoeren 
van werken. 
 
Info: Dienst Burgerzaken  
056 65 30 30  
burgerzaken@avelgem.be 

Herinnering:  
verval oude rode 
afvalstoffenbon 
recyclagepark

 
Sinds 1 januari 2016 is de rode 
afvalstoffenbon niet meer geldig 
als toegangsticket op het recy-
clagepark in Avelgem.  
Deze kunnen nog tot 1 januari 
2017 ingeruild worden voor  
groene of gele afvalstoffenbonnen 
op het recyclagepark of voor geld 
in het gemeentehuis.  
 
Info: Milieudienst | 056 65 30 30 
milieu@avelgem.be

Wil jij besparen op je energiefactuur?  En wil je daarbij ook je 
steentje bijdragen voor het milieu?  Doe dan mee met de groeps-
aankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.   
Voor de zesde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd.  
Onze gemeente ondersteunt deze campagne.  
Inschrijvingen zullen starten vanaf december 2016 via de website  
www.samengaanwegroener.be. In februari 2017 is er een veiling en 
kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij 
een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke bespa-
ring.  Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energie-
leverancier.  
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de 
groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!

Info: Sociaal Huis | Dienst Woonzorg | Leopoldstraat 66 | 8580 
Avelgem | 056 65 07 70.  Iedere werkdag van 9 tot 12u en op  
dinsdag van 16 tot 19u of op afspraak.

Samen op weg naar  
goedkopere groene energie
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Vrije tijd

Sluitingsuur 
zwembad voor  

het publiek
Op het vermelde sluitingsuur van 
het zwembad voor het publieks-
zwemmen moet de volledige 
zwembadaccommodatie (zwem-
bad, kleedkamers, gangen, …) 
verlaten zijn.  
 
Op zondag bijvoorbeeld sluit het 
zwembad om 12u, dit betekent 
dan ook dat je zowel zwembad, 
kleedkamers en gangen moet 
hebben verlaten tegen 12u.  
De redder zal je dan ook ver-
zoeken om een tiental minuten 
voor sluitingstijd het zwembad te 
verlaten.

Stille studieruimte 
voor studenten

Studenten hoger onderwijs kun-
nen vanaf zaterdag 17 december 
tot en met donderdag 26 januari 
studeren in de bibliotheek. Dit 
op maandag tot en met vrijdag 
om 8u, 10u, 13u, 15u of 17u, op 
zaterdag om 9.30u of 11.15u (de 
studieruimte is niet open tijdens 
de sluitingsdagen van de biblio-
theek.). Wifi is gratis beschikbaar. 
Maximum aantal plaatsen: 16. 
Inschrijven via bibliotheek@avel-
gem.be met melding ‘studeren 
in de bibliotheek’ als onderwerp. 

Theater De Spiegel 
‘Oma’s handtas’ - familievoorstelling

ZO 18.12.16 om 11u en 15u | Theaterzaal Spikkerelle 
 
Theater De Spiegel maakt muziektheater voor de 
allerjongsten. Acteurs en muzikanten spelen met 
figuren, ruimte, muziek én publiek. Dit heerlijke 
samenspel leidt tot knusse en hartverwarmende 
voorstellingen.  Oma’s handtas is een figuren- 
theatervoorstelling voor kinderen van 2 tot 5 jaar. 
‘Oma’s handtas’ brengt tassen vol gezellige verha-
len, vol leuke momenten tussen baby’s, peuters en 
oma’s en opa’s. Kleine kinderen komen samen met 
oudere mensen om een voorstelling mee te maken met live muziek van 
nu, van toen en van straks.
 
Kinderen die samen met hun grootouders komen maken kans op 
een retro familiefotoshoot!

Info: Spikkerelle | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be  
i.s.m. Gezinsbond | Tickets: €7 | https://webshopavelgem.recreatex.be

© Senne Van Loock

 
STENZEL en KIVITS  

en de Koninklijke  
Harmonie De Verenigde 
Vrienden van Avelgem 

‘The Perfect Combination’  
ZA 03.12.16 - 20.15u - Spikkerelle

 
Info: 056 65 30 90 - spikkerelle@avelgem.be v.
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Info: Spikkerelle | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
Prijs: €15-€14 | Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be
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Vrije tijd

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten 

Belle en Sebastiaan 
WO 21.12.16 | 13.30u | Spikkerelle | Jeugdfilm

In de Alpen, waar er pakken  
sneeuw liggen en de bergtoppen 
de wolken raken, wonen Belle en 
Sebastiaan in een vredig dorpje. 
Het introverte jongetje Sebastiaan 
komt oog in oog te staan met een 
wilde hond.  Hij noemt haar Belle.  
Een diepe vriendschap bloeit.   
Maar de dorpelingen verdenken 
Belle ervan de schapen te doden.  
Dus gaan ze op jacht…   
Ondertussen heerst er beroering in 
het dorp en ontstaat er een myste-
rie rond Belle en Sebastiaan. 

Info: Spikkerelle  
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
Tickets: €2  
https://webshopavelgem.recreatex.be

Kleuterturnen | woensdag 
2de kleuter: 15 - 15.45u 
1ste kleuter: 15.45 - 16.30u

Sportacademie | woensdag 
voor kinderen vanaf 3de kleuter 
tot en met het 6de leerjaar: van 
13.20 tot 15u. 

Zwemtest 
Om deel te nemen aan de zwem-
lessen moet het kind geslaagd zijn 
voor deze zwemtest.   
Meer info bij de sportdienst.

Zwemles voor kinderen 
Woensdag: 13.30 - 14.15u 
Vrijdag: 16.45 - 17.30u

Zwemvervolmaking 
Dinsdag: 16.30 - 17.15u 
Donderdag: 16.30 - 17.15u.  Enkel 
als je zwemles in de sportdienst 
hebt gevolgd.

Zwemschool 
Enkel voor kinderen die vorig jaar 
reeds waren ingeschreven in het 
zwemtraject van de sportdienst en 
jonger zijn dan 10 jaar (met inbe-
grip van het jaar waarin het kind 
10 jaar wordt). Er mag maximaal 
aan 3 cycli per niveau zwemschool 
worden deelgenomen:
- Zwemschool brons | dinsdag  
17.15 - 18u
- Zwemschool zilver | vrijdag  
17.45 - 18.30u
- Zwemschool goud | woensdag 
16.15 - 17u  

Recreatief badminton 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag: voor de exacte 
uren contacteer de sportdienst.

Recreatief basket | donderdag 
20.30 - 22u

Ochtendzwemmen (8 - 8.45u) 
& middagzwemmen (12 - 
13u) op maandag, woensdag 
en vrijdag tijdens het schooljaar 
(niet tijdens de schoolvakanties) 
 
Baantjeszwemmen (18.30-
20u) op woensdag en vrijdag  
 
Seniorenzwemmen (vanaf 50 
jaar): op vrijdag van 15.30 tot 
17u met eventueel aquagym.

Yoga | donderdag 
9 - 10u

Schrijf je in voor het sportaanbod 2017!

Inschrijven: 
 Kleuterturnen, sportacademie en zwemtest: via de webshop  
of aan het loket van de sportdienst (betalen op voorhand). 
Zwemlessen, zwemvervolmaking, zwemschool:  
via bevestiging op de mail van de sportdienst 
(betalen op voorhand via overschrijving of aan het loket).
Alle andere activiteiten: geen inschrijving vooraf nodig  
(betaling aan het loket of bij de redder per deelname). 
Info: Sportdienst: 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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Leven en welzijn

Zorgpremies
In het Sociaal Huis kan je terecht voor heel wat zorg- en/of thuiszorgpremies.  
Hieronder vind je een overzicht van deze toelagen.   
Voor meer informatie (bijv. over de specifieke voorwaarden om deze toelagen te 
verkrijgen) kan je terecht bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis | 056 65 07 70  
woonzorg@avelgem.be | www.avelgem.be/welzijn. 
 
Overzicht toelagen:
n Toelage palliatieve thuiszorg: tussenkomst in de geneeskundige verzorging en de verzorgings- en  
hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten.  Bedrag: éénmalig 250 euro.
n Incontinentietoelage: De toelage bedraagt 50 euro per jaar voor wie aan alle voorwaarden voldoet.  
Aanvragen moeten vóór 10 december gebeuren.
n Zorgtoelage: voor personen die al hulp nodig hebben maar nog niet in aanmerking komen voor de 
Vlaamse Zorgverzekering.  De toelage bedraagt 25 euro per maand.
n Appreciatietoelage: voor kinderen en kleinkinderen die een zorgbehoevende (groot)ouder thuis  
verzorgen.  De premie is 10 euro per maand.

MENU DECEMBER 
n 6/12/2016: seldersoep, rundsburger met raap- en 
uistamppot, chocoladepudding
n 13/12/2016: witloofsoep, rosbief met rode wijnsaus en 
provençaalse boontjes met peterselieaardappelen, bavarois
n 20/12/2016: champignonsoep, varkens- 
wangetjes met rauwkost en kroketten, 
caramelpudding
n 27/12/2016: Gesloten

Het Rode Kruis leert je hoe eerste hulp te verlenen!
Wie snel kan handelen na een on-
geval, kan vaak erger voorkomen. 
Op maandag 16 januari 2017 start  
opnieuw een gratis cursus eerste 
hulp bij het Rode Kruis Avelgem. 
 
De lessenreeksen bevatten veel 
praktische oefeningen.  Een vol-
ledige cursus bestaat uit 2 reeksen 
van 6 avonden: 
Reeks 1 
‘Eerste hulp’ omvat o.a. reanima-
tie, huidwonden, brandwonden, 
verstikking, verstuiking …

Reeks 2 
‘Helper’ is het vervolg op reeks 1 en 
omvat o.a. hersenschudding, hy-
perventilatie, flauwte, tekenbeet … 

Praktisch
Rode Kruislokaal, Yzerwegstraat 2, 
8580 Avelgem  
 
2 reeksen van 6 avonden telkens op 
maandagavond van 19u tot 21.15u

Meer info: Jacques Casteur - 056 64 62 62 - jacques.casteur@skynet.be

Reeks 1 start op maandag 16  
januari (mogelijkheid om een 
test af te leggen op zaterdag 25 
februari). 
 
Reeks 2 start op maandag 6 
maart (mogelijkheid om een test 
af te leggen op zaterdag 13 mei). 
 
Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens 
het jaar dat men de cursus volgt.  
 
Tijdens de krokus- en paasvakan-
tie en op 1 mei is er geen les.

 

Dorpsrestaurant ZOHRA 
 
Op dinsdagmiddag is het Dorpsrestaurant open voor alle 65-plussers of jongere mensen met een zorgvraag.  
Er moet vooraf ingeschreven worden.  Wie een mobiliteitsprobleem heeft, kan gebruik maken van de ver-
voerdienst.   
Praktisch: elke dinsdagmiddag vanaf 11.45u in de polyvalente ruimte van het Woon-Zorghuis Ter Meersch.  
Prijs: €7.50 (soep, hoofdgerecht, dessert).  Meer info en inschrijven: Sociaal Huis: 056 65 30 36.
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Leven en welzijn

Meer info: Jacques Casteur - 056 64 62 62 - jacques.casteur@skynet.be

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

Bevolking
Geboorten
04.10.2016 Nathan Lenaerts, 
zoon van Gaëtan en Valérie 
Wannyn
04.10.2016 Zineb Bada, dochter 
van Faiçal en Hayet Selim
13.10.2016 Celestine Maroy, 
dochter van Pieter en Hannah 
Desauw 
25.10.2016 Simão Detremmerie 
Roque, zoon van Clément en 
Tania Lopes Roque
26.10.2016 Juliene Cosaert, 
dochter van Diederik en Els 
Debaere

Huwelijken
04.11.2016 Nicolas Demeyere 
en Veerle Dendoncker
23.11.2016 Jeffrey Houfflyn  
en Kimberly Vandamme

Overlijdens
11.10.2016 Roger Vercruysse, 
weduwnaar van Simonne 
Derycke
12.10.2016 Elisabeth Roels,  
weduwe van George Georges
15.10.2016 Maria Villyn,  
weduwe van Albert Deweer
17.10.2016 Etienne Festjens, 
echtgenoot van Solange 
Vanheule
17.10.2016 Roger Dewitte, 
echtgenoot van Antoinette 
Derijcke
24.10.2016 Michel Messeeuw, 
weduwnaar van Marie-Thérèse 
Despriet
26.10.2016 Marie 
Vandenabeele, weduwe van 
Marcel Balcaen
26.10.2016 Flora Dewitte
31.10.2016 Henri Duponcheel
04.11.2016 Jean-Pierre Van 
Enis, echtgenoot van Greta 
Vanrenterghem
10.11.2016 Mireille Jacobs

Jubilea en ontvangsten

© Geert Balcaen KW

Noël Martyn en Marie Haerhout 
Diamanten Bruiloft  

(Outrijve 14/11/1956)

101-jarige  
Gérard Vanovervelt  

(Avelgem 19/11/1915)  

© Geert Balcaen KW

Germain Lottin en Astrid 
Vandenborre - Gouden Bruiloft  

(Outrijve 28/10/1966)

Andreas Deruyck en Jacqueline 
De Waele - Diamanten Bruiloft  

(Anzegem 23/11/1956)

Ontvangst 50-jarigen (5/11/2016)

Ontvangst 65-jarigen (12/11/2016)

Bloedinzamelactie  
Maandag 19 december 2016 | 18.30 - 21u 
Sint-Jan Berchmans Basisschool (Leopoldstraat)

© Geert Balcaen KW
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