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www.avelgem.be volledig vernieuwd!
Op www.avelgem.be vind je de totaal vernieuwde website van de 
gemeente Avelgem.  De site is voortaan niet alleen inhoudelijk af-
gestemd op het zoekgedrag van de bezoeker; ook de nieuwe struc-
tuur is volledig klaar voor mobiel gebruik.  Hierdoor is de gemeen-
telijke site perfect consulteerbaar met smartphones en tablets. 
 
 
Jij bepaalt de inhoud
Gebruikersonderzoek toont aan dat de bezoeker vooral op zoek is naar 
praktische informatie.  De pagina’s die het vaakst bezocht worden zijn: 
het online verlengen van boeken in de bibliotheek, de programmatie 
van Spikkerelle, openingsuren van het zwembad, het recyclagepark 
en van andere diensten. Deze topics staan dan ook echt in de kijker.  
Voortaan zie je in één oogopslag of een dienst open of gesloten is. 
Informatie die amper of nooit bekeken wordt, werd bewust achterwege 
gelaten. Ook de lange pagina’s met (te) veel tekst worden ingekort. 
 
 
‘Vrije Tijd’ en ‘Dienstverlening’
De site bestaat nog steeds uit 2 grote delen: ‘Vrije Tijd’ en ‘Dienstverlening’.  Zowel 
bij ‘Vrije Tijd’ als bij ‘Dienstverlening’ zie je onmiddellijk de meest bevraagde 
topics staan, samen met de openingsuren van de meest bevraagde diensten.   
We blijven ook onze online dienstverlening in de kijker zetten.  
Op www.avelgem.be/e-loket kun je nog steeds terecht voor het aanvragen 
van tal van attesten en andere zaken.  Via de webshop kun je je inschrijven 
voor het gemeentelijk jeugd-, cultuur- en sportaanbod.  

Procedure

Organisatie  
nevenactiviteiten 

Ronde van Vlaanderen

p. 3
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Uw gemeente

Hola Colombia

De mensen van Broederlijk Delen en GRIS heten je van 
harte welkom op deze info-avond met tapas, muziek, ...   
Deyanira Gonzalias Rodallega uit Colombia verblijft een 
week in Avelgem en is die avond de gastspreker.  Kortom, 
het wordt een uniek en boeiend uitwisselingsproject. 
 
Gelieve vooraf in te schrijven via sarah.decoster.2010@
gmail.com.  De prijs is 5 euro; voor kinderen jonger dan 
12 jaar is het evenement gratis.  Wil je meewerken aan de 
uitwerking van dit project of de avond zelf?  Contacteer dan 
zeker de organisatie!

ZA 27/02/16 | 19u | OC Outrijve   
Organisatie: GRIS en Broederlijk Delen

Meer info: Via de Facebookpagina van Hola Colombia 2016

Romeinse terra sigillata-scherf  
opgegraven te Kerkhove. 

Vertrek je binnenkort 
op reis? Speel dan op 
veilig en registreer je 
op de site van de FOD 
Buitenlandse Zaken  
(https://travellersonline.
diplomatie.be).  
Het duurt amper een 
paar minuten en het is 
gratis!  Doet zich in het 
land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, poli-
tieke crisis …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken je makkelijker 
kunnen informeren en helpen.  

Reis wijs! Bancontact in de 
gemeentelijke 
diensten 
 
In de sportdienst kan sinds eind 
2015 met bancontact betaald 
worden.  De diensten burgerzaken, 
Spikkerelle en de bibliotheek be-
schikten reeds over bancontact.   
Verder kan er voor heel wat vrije-
tijdsactiviteiten gereserveerd 
worden via de webshop van de 
gemeente Avelgem.

Vrijwilligers gezocht voor het  
museum van Waarmaarde! 
 
Het RAMS zoekt jou!

Avelgem staat prominent op de archeologische kaart van Vlaanderen 
en onderstreept deze status met een heus archeologisch museum op 
haar grondgebied. Het Archeologisch Museum van de Scheldevallei – 
kortweg RAMS – blaast intussen 20 kaarsjes uit. Het is dan ook tijd 
om een nieuwe wind doorheen deze collectie en haar archeologisch 
depot in Waarmaarde te laten waaien. Als erfgoedinstelling zoeken we  
vrijwilligers om deze nieuwe start mee gestalte te geven. Heb je interesse 
in het verleden van Avelgem en zijn omgeving? Ben je gefascineerd door 
archeologie of wil je werken met duizenden jaren oude potscherven, dan 
is dit een warme oproep om naar onze info-avond te komen op donderdag 
25 februari 2016 om 19.30 uur in het RAMS, Rijtstraat 4, Waarmaarde.  
Meer info via museum@vobow.be.
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Leefomgeving

Nieuwe verkeerssituaties

Parkeerverbod 
Zo werd het beurtelings parkeren 
in een deel van de Hoogstraat 
(Avelgem) en een deel van de 
Heestertstraat (Outrijve) vervangen 
door een vast parkeerverbod langs 
een bepaalde kant van de straat. 
In het deel van de Hoogstraat geldt 
een parkeerverbod aan de kant van 
de even huisnummers en werd een 
parkeerstrook geschilderd aan de 
kant van de oneven huisnummers. 
 
In de Heestertstraat geldt een par-
keerverbod aan de kant van de even 
huisnummers in het deel tussen de 
Doorniksesteenweg en de Gentweg, 
en aan de kant van de oneven 
huisnummers in het deel tussen de 
Gentweg en de Molenstraat.

Zone 30 
Na de aanleg van de nieuwe we-
genis van Binnenweg en Korteweg 
was het wenselijk om beide stra-
ten mee op te nemen in de zone 
30 bestaande uit de Hoogstraat 
en Molendam. Ook in de andere 
woonwijken in Avelgem geldt 
sinds 2004 een zone 30.

Meer info: Dienst mobiliteit| 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

De gemeenteraad heeft op 
30 november 2015 een aan-
tal aanvullende verkeers-
reglementen goedgekeurd. 

Dikketruiendag
De Dikketruiendag - dit jaar op 
maandag 15 februari 2016 -  
roept iedereen op om aandacht 
te besteden aan de grote uitda-
ging van de klimaatverandering.   
 
Deze campagne richt zich vooral 
naar het onderwijs. Maar ook 
thuis of op het werk kan je je 
steentje bijdragen.  De gemeen-
tediensten van Avelgem be-
steden hier ook aandacht aan. 
 
De campagne mikt op eenvou-
dige maatregelen die toch een 
structureel effect kunnen hebben.  
Ook thuis kan je heel wat energie 
besparen, zonder in te boeten aan 
comfort. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor je 
portemonnee!  

Op zondag 3 april 2016 vindt de 
100ste editie van de Ronde van 
Vlaanderen plaats. 
Elke activiteit georganiseerd 
omwille van de doortocht van 
de Ronde, wordt enkel toege-
laten na voorafgaandelijke en 
schriftelijke goedkeuring door de 
burgemeester van de gemeente 
waar de activiteit plaats vindt.   
 
Activiteiten die plaats vinden op 
de openbare weg of op een daarbij 
aansluitend niet afgesloten terrein 
en activiteiten georganiseerd in 
een besloten plaats die voor ieder-
vrij toegankelijk is, moeten - op 
straffe van niet-ontvankelijkheid 
- vóór 4 februari 2016 gemeld 
worden aan de evenementen-
cel.  Je activiteit kan je melden 
aan de balie in Spikkerelle of via 
het online meldingsformulier:  
www.avelgem.be/
evenementenloket

Randactiviteiten  
Ronde van 
Vlaanderen

Veilige  
schoolomgeving 
Om de verkeersveiligheid in de 
schoolomgevingen te verhogen 
werden recent verschillende kleine 
maatregelen genomen. Zo werd 
onder meer de belijning in de 
Sint-Pietersstraat ter hoogte van 
de basisschool aangepast. Om 
de circulatie te bevorderen werd 
éénrichtingsverkeer ingevoerd in 
het stukje Sint-Pietersstraat voor 
het kerkhof (tussen toegang kerk 
en nr. 8).

Extra maatregelen 
In het centrum van Avelgem 
werd bij een aantal kruispunten 
de voorrang van rechts-regel 
extra aangeduid met een ver-
keersbord en een wegmarkering. 

Tenslotte werd er een proefopstel-
ling geplaatst aan de uitgebreide 
parking van het woonzorghuis 
(Leopoldstraat), waar het verkeer 
verplicht wordt bij het verlaten 
van de parking richting Kerkstraat 
te rijden. Deze ingreep heeft de 
bedoeling het verkeer beter te 
stroomlijnen, zodat de situatie 
voor de trage weggebruikers bij de 
schoolomgeving een stuk veiliger 
wordt. Opmerkingen m.b.t. deze 
proefopstelling kunt u bezorgen 
aan de dienst mobiliteit.
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Vrije tijd

Vakantie-aanbod krokus- en paasvakantie

Krokusvakantie
l Elke namiddag animatie in 
het zwembad: prijzenduiken, 
pannenkoekzwemmen, hinder-
niszwemmen, tombolazwemmen 
en discozwemmen.
l NIEUW: Themakamp  
‘De wedstrijd’.  
Van maandag 8 tot en met 
vrijdag 12 februari (telkens van 
9 tot 17 uur) kan je proeven 
van theater, improvisatie, dans, 
muziek, film, gaming, een work-
shop schrijven, sport,...   
Dit alles met een persoonlijke 
uitdaging in onze wedstrijd.

Paasvakantie
In de paasvakantie kan je deelnemen 
aan de Grabbelpasactiviteiten.  
We maken onder andere robots, 
een insectenhotel en paaseieren, 
we komen tot rust in de kinder- 
yoga, trekken naar het huis van 
Alijn in Gent en naar het friet-
museum en het Zwembad S&R 
Olympia in Brugge.  

Tijdens beide weken van de paas-
vakantie kan je deelnemen aan  
de paassportkampen.  

Voor de kleuters is er de speelplein-
werking in Kerkhove: Kinderclub. 

Inschrijven: Dienst Jeugd & Cultuur, Sportdienst en https://webshopavelgem.recreatex.be
Organisatie: Dienst Jeugd & Cultuur en Sportdienst

Jeugdfilm 
‘De Wedstrijd’

WO 10/02/16 - 13.30u 
Spikkerelle 
Een hartverwarmende feel good 
film, grappiger dan ‘Idool’, mu-
zikaler dan ‘Eurosong’ en span-
nender dan ‘The Voice’ over Karl 
en Sawson die de passie voor 
muziek delen.  
Aan deze film wordt een kleine 
muzikale wedstrijd gekoppeld 
(tot 17u).   
 
 
Info: Dienst Jeugd en Cultuur 
cultuur@avelgem.be  
Prijs: € 3 (volw.) - € 2,50 -  
€ 2 (vrijetijdspas) 

Xander  
De Rycke

ZA 13/02/16 - 20.15u 
Spikkerelle

 
Comedy van de bovenste plank 
met de nieuwste show van 
Xander De Rycke: ‘Tien jaar  
bezig, twee uur grappig’.
 
Info: Dienst Jeugd en Cultuur 
056 65 30 90  
cultuur@avelgem.be  
Prijs: € 14 - € 13 (-26/+55/abo)

© Marco Mertens

Interscolaire 
zwemnamiddag
WO 24/02/16 
Zwembad Ter Muncken 
 
Op woensdag 24 februari vindt 
de 20ste interscolaire zwemna-
middag plaats. Circa 300 leerlin-
gen van de 4 Avelgemse lagere 
scholen nemen het tegen elkaar 
op in diverse reeksen schoolslag 
en crawl. 

Op 24 februari zal het zwem-
bad pas open zijn vanaf 18 uur 
voor publiek.

NIEUW!
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Vrije tijd

Ontdek het verrassende vormingsaanbod  
van Spikkerelle

Meer informatie:  
www.uitinavelgem.be/spikkerelle 
Informatie en inschrijven: 
Dienst Jeugd en Cultuur 
cultuur@avelgem.be  
056 65 30 90

Op 16 april trekken we naar Doornik, 
stad van cultuur en geschiedenis. 
We brengen een bezoek aan het 
Museum voor Schone Kunsten en 
aan het Museum voor natuurhistorie 
en Vivarium. Tijdens een boeiende 
stadswandeling ontdekken we de 
mooiste kanten van onder meer het 
historische hart van de stad.

Archeologen in Avelgem

Sinds mei vorig jaar zijn er opnieuw archeologen aan het werk in 
Avelgem.  Deze keer niet op de Waarmaardse Kouter, maar wel 
honderd meter verderop.  Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt een 
nieuwe stuw langs de Schelde en een grootschalig archeologisch 
onderzoek gaat de werken vooraf: iets meer dan de oppervlakte van 
een voetbalveld wordt onderzocht tot op een diepte van vier tot acht 
meter. Hiervoor slaan de Universiteit Gent en GATE-Archaeology de 
handen in elkaar. 
 
De eerste resultaten van het onderzoek zijn niet min: zo kwam er een 
Romeinse weg aan het licht die in verband kan worden gebracht met 
de Romeinse baanpost hogerop de kouter. 
 
Momenteel gaat alle aandacht naar het prehistorisch landschap en de 
leefwereld van de jagers-verzamelaars die ooit huisden in Kerkhove.  
Hiermee gaan de onderzoekers zowat 10 000 jaar terug in de tijd tot 
in het Mesolithicum of de Midden-Steentijd.

Meer weten?  Gedurende de maand februari kan je in de Openbare 
Bibliotheek van Avelgem terecht voor een tijdelijke tentoonstelling 
rond het archeologisch onderzoek in Kerkhove.   
Wie echt niet kan wachten, kan al een kijkje nemen op  
www.archeologie-kerkhove.be.

L e e n  e e n  
e-reader in de 
bibliotheek 
 
In de bibliotheek kan je voortaan 
ook e-boeken op een e-reader ont-
lenen.  Momenteel beschikt de bib 
over een 60-tal titels, vooral fictie.  
 
Dit proefproject is alvast een 
mooie gelegenheid om in opti-
male omstandigheden kennis 
te maken met e-boeken. Een 
e-reader is een heel eenvoudig 
toestel in gebruik, vederlicht, en 
compact. Het biedt leescomfort: 
geen reflectie van zonlicht op 
het scherm, mogelijkheid om 
lettertype en lettergrootte te 
kiezen, geen lampje nodig in het 
donker, geen afleidende geluiden 
en meldingen, batterij met lange 
levensduur,… 

Maar ontdek dit vooral zelf! 

Expo in de bib over de archeologie in Avelgem

Ontdek de mooiste plekjes in 
het verrassende Doornik.  Leef 
gezond en vitaal met de lek-
kerste rauwe gerechtjes en 
sappen. Of laat je inspireren 
door de beste apps en de mo-
gelijkheden van google drive en 
google maps. Het kan allemaal 
met het vormingsaanbod van 
Spikkerelle!

Vanaf 25 april ontdekken we in drie 
verschillende demo’s de beste apps, 
de voordelen van werken in de cloud 
en de mogelijkheden van google 
maps. Vanaf 11 mei gaan we actief 
aan de slag met rauwe ingrediënten 
en proeven we de lekkerste gerech-
ten, sappen en smoothies tijdens de 
workshops ‘gezond en vitaal met 
rauwkost en sappen’.

© Grandmont
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Leven en welzijn

Sinds 1 januari 2016 ziet je 
waterfactuur er een stuk an-
d e r s  u i t  d a n  vo o r h e e n .   
Zo krijg je niet langer 15m³ gra-
tis kraantjeswater, maar krijg 
je op het totaalbedrag van je 
factuur een korting per inwoner.    

Nieuwe waterfactuur
De Vlaamse regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwater-
bedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier moeten 
berekenen.   
 
Die berekening geldt voor de drie delen van de waterfactuur 
(drinkwater, afvoer & zuivering van afvalwater) en bestaat uit:
l    een vastrecht met een korting per gedomicilieerde 
l een basistarief voor het basisverbruik 
l een comforttarief voor het comfortverbruik 
 
Bestaat de sociale korting nog? 
De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting blijven 
ongewijzigd, de berekening is wel veranderd. Indien je in aanmer-
king komt voor een sociale korting, wordt de factuur eerst op de 
gewone manier berekend. Daarna krijg je voor elk onderdeel een 
korting van 80%. Normaal gezien gebeurt deze verrekening auto-
matisch.  
 
Meer info: https://www.dewatergroep.be/de-nieuwe-waterfac-
tuur. Je vindt op deze site de tarieven, een duidelijke animatiefilm 
over de nieuwe waterfactuur en nog heel wat extra informatie.

Vlaamse renovatiepremie
Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun 

van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie. 

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee 
aanvragen.  Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee keer een aanvraag indienen.  

Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro. 
 

Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste 
aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar. 

 
Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie  

Sociaal Huis: Dienst Woon-Zorg | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be.

© Shutterstock
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Leven en welzijn

Geboorten
 
07.12.2015 Milandro De Herder, 
zoon van Vanessa
09.12.2015 Manon Deprez, 
dochter van Maarten en Julie 
Verstraete
18.12.2015 Juna Volckaert, 
dochter van Tom en Lisa Van 
Herp
19.12.2015 Laura Vandeweghe 
Herreman, dochter van Jean-
Marie Vandeweghe en Eline 
Herreman
21.12.2015 Amber Bonne, 
dochter van Kristof en Nele 
Neirynck
21.12.2015 Leon Rommens, 
zoon van Piet en Charlotte 
Vandenberghe
22.12.2015 Chinonso David 
Emojerho, zoon van Lucky David 
Emojerho
22.12.2015 Mila Dendoncker, 
dochter van Sammy en Annelien 
Deslé
26.12.2015 Estée Lemarcq, 
dochter van Benjamien en 
Marieke Walcarius

Bevolking

Huwelijken
19.12.2015 Stijn Vercruysse en 
Stefanie Christiaens 

04.01.2016 Julien Despriet en 
Jill Buyze

Jubilea

Simon Vanneste en Jeanine 
Verbeke 

Gouden Bruiloft  
(Zwevegem 07/01/1966)

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

Overlijdens
 
05.12.2015 Alan Jafar
09.12.2015 Paul Willems, 
weduwnaar van Christiane 
Demeyere
12.12.2015 Suzane Duponcheel, 
weduwe van Julien Kuypers
13.12.2015 Nathalia Deruyck, 
weduwe van Marcel Sobrie
15.12.2015 Etienne Lecluyse, 
echtgenoot van Agnes Eeckhout
17.12.2015 Cyrille Duprez, echt-
genoot van Jacqueline Herpoel
20.12.2015 Andréa Deweer, 
echtgenote van Roger Debaere
29.12.2015 Theophiel Fraeye, 
weduwnaar van Camilla 
Vanmaele
29.12.2015 Georges Jacobs, 
echtgenoot van Yvette Lowagie
30.12.2015 Maria Colpaert,  
weduwe van Georges Vercruysse
03.01.2016 Julianus Schepens, 
echtgenoot van Laurette 
Depaepe
05.01.2016 Hélène Murice,  
weduwe van Albert Van Hamme
06.01.2016 Marguerite 
Demuynck, weduwe van Heron 
Michels

Toelage palliatieve thuiszorg
Voor wie:
Sinds 1 januari 2016 verleent het 
OCMW van Avelgem een toelage 
aan palliatieve thuispatiënten als 
tussenkomst in de geneeskundige 
verzorging, de verzorgings- en 
hulpmiddelen. 
 
Voorwaarden:  
Om op deze toelage aanspraak te 
kunnen maken moet aan de vol-
gende voorwaarden voldaan zijn: 
• De aanvrager moet een inwoner 
zijn van de gemeente, er gedomi-
cilieerd zijn en er zijn/haar hoofd-
verblijfplaats hebben.

• De persoon moet een gelijkaar-
dige toelage verkregen hebben via 
het RIZIV en hiervan een attest 
kunnen voorleggen. Dit attest kan 
bekomen worden bij het zieken-
fonds waarbij de palliatieve patiënt 
aangesloten is. 
 
Hoe aanvragen:  
Het aanvraagdossier tot het be-
komen van de toelage palliatieve 
thuiszorg omvat:
• een officieel aanvraagformulier 
dat te bekomen is in het Sociaal 
Huis bij de dienst Woon-Zorg.

• attest van het ziekenfonds 
waarop het recht op de toelage 
palliatieve thuiszorg van het RIZIV 
aangeduid is. 
Het aanvraagdossier wordt inge-
diend bij de dienst Woon-Zorg. 
 
Bedrag: 
Het bedrag van de toelage is één-
malig en bedraagt 250 euro.   
De aanvraag dient te gebeuren  
binnen de 2 maanden volgend op  
de uitbetaling van de RIZIV- 
toelage.

Meer info: Dienst Woon-Zorg - 056 65 07 70 - sociaalhuis@avelgem.be
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Versterk jij de Kinderclub of  
‘t Speelplein als jobstudent?

PAASVAKANTIE
1 jobstudent voor de Kinderclub 
OC Kerkhove 

ZOMERVAKANTIE
2 jobstudenten voor de 
Kinderclub OC Kerkhove 
 
2 jobstudenten voor ‘t Speelplein 
OC Outrijve

TAKEN
• coördineren van het middag-
gebeuren: maaltijden klaarzetten, 
eten opscheppen, afruimen, afwas-
sen,… 
• onderhoudstaken in en rond het
gebouw 
• (spel)materiaal sorteren, inven-
tariseren en opruimen

VOORWAARDEN
• minimum 15 jaar 
• voltijds student 
• over voldoende maturiteit  
beschikken 
• zelfstandig kunnen werken 
• Bij de selectie voor de zomer-
vakantie wordt voorrang gegeven 
aan kandidaten die zich een volle-
dige maand kunnen vrijmaken

INTERESSE?
Solliciteer online vóór 15 februari 2016 op www.avelgem.be/jobstudenten.
Meer info bij de dienst jeugd en cultuur op 056 65 30 90 of via jeugd@avelgem.be.

Halftijds  
Van maandag tot vrijdag van 10.30 tot 15 uur  

(half uur middagpauze inbegrepen)


