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Sinds 1 januari 2017 is de maximumsnelheid op alle wegen buiten de bebouwde kom 70 kilometer per uur.   Alleen op wegen met 
2x2 rijstroken mag je nog 90 kilometer per uur rijden.  Zulke wegen zijn er in Avelgem niet. 
Algemeen geldt:  
-70 kilometer per uur: buiten de bebouwde kom 
-50 kilometer per uur: binnen de bebouwde kom 
-30 kilometer per uur: in de zones 30 
Plaatselijke snelheidsbeperkingen blijven evenwel nog mogelijk. 
In Wallonië blijft de maximumsnelheid op de gewestwegen 90 kilometer per uur.
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Nieuwe maximumsnelheden in Vlaanderen
                        qhttp://70.vlaanderen/

LEIEDAL SELECTEERT 
EEN POOL VAN 

ENERGIEBEWUSTE 
AANNEMERS    

Als de regio de klimaatdoelstellingen wil halen, kan dat 
in de eerste plaats door energetische woningrenovaties. 
BEN of bijna-energieneutraal wordt daarbij de norm. 
Maar hoe herken je een energiebewuste aannemer/in-
stallateur? Leiedal wil die energiebewuste aannemer bij 
de klant brengen en omgekeerd. Daarom legt de inter-
communale een pool aan van aannemers die hun deskundigheid en ervaring op BEN-
vlak kunnen aantonen. Nog tot 6 februari kan je je kandidaat stellen.  
Het bestek zal te raadplegen zijn op www.leiedal.be/aannemersgezocht.  
Vragen? www.leiedal.be | julie.vanmeenen@leiedal.be | 056 24 16 16

                      qwww.leiedal.be/aannemersgezocht

Uitschrijven bedeling telefoongidsen 
Samen met de uitgever van de witte en gouden gids wil de gemeente overbodig drukwerk vermijden.  
Ontvang je liever geen papieren versie van de gouden en witte gids meer?  Schrijf je dan vóór 1 mei 2017 uit 
op www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen. 
 
Met uitschrijvingen na die datum, kan pas volgend jaar rekening gehouden worden.

                        qwww.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen
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Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem (GOKA) | byls.lieven@scarlet.beINFO

ZORG VOOR FUNERAIR ERFGOED
De gemeente Avelgem hecht belang aan de zorg voor ons funerair erfgoed.  Begraafplaatsen zijn een spiegel van de maatschappij 
waaruit ze zijn ontstaan.  Ze tonen facetten van de geloofs- en gevoelswereld van onze voorouders en de toenmalige samenleving. 
 
In 2009 gaf het Avelgemse Gemeentebestuur aan de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem de toestemming en een 
éénmalige subidie om de grafmonumenten Battaille en Decock op de gemeentelijke begraafplaats van Avelgem voor de toekomst 
te bewaren.  De restauraties werden met veel zorg en toewijding uitgevoerd en werden afgelopen zomer afgerond. 
 
Beide monumenten liggen langs de belangrijkste weg van de gemeentelijke begraafplaats van Avelgem.  Het grafmonument 
Decock is gesitueerd rechtover dat van de familie Battaille. Samen vormen beide families een ware politieke, economische en 
juridische macht in het 19de-eeuwse Avelgem.  Zo was Gustave Battaille hier meer dan 40 jaar burgemeester en de  Decocks 
bezorgden het kanton Avelgem vrederechters en hoge ambtenaren.  Terwijl de Battailles kozen voor een grafmonument naar de 
moderniteit van die tijd,  werd de familie Decock begraven in een op-en-top neogotisch monument van de zuiverste soort. 
 
Architecturaal zorgt dat op de oude begraafplaats van Avelgem dus voor een bijzonder verrassend contrast, met zelfs didactische 
mogelijkheden!  De familie Battaille opteerde voor de neo-klassieke stijl, heel gebruikelijk in liberale middens; de familie Decock 
koos resoluut voor de neo-gotiek, zowat de huisstijl van het katholicisme van die tijd.

                      qwww.leiedal.be/aannemersgezocht
NIEUWE TARIEVEN 

WATERFACTUUR    

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen: de prijs voor de productie en de levering van drinkwater;  de bijdrage voor afvoer 
van afvalwater, bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsnet; de bijdrage voor zuivering van 
afvalwater, bestemd voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur beheerd door Aquafin.  Voor elk van deze onderdelen is 
er een vastrecht en een tarief voor verbruik.  Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.   
Wel worden er nieuwe verbruikstarieven gehanteerd en de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers 
wordt geïndexeerd.   
De nieuwe tarieven kan je raadplegen op www.dewatergroep.be/tarieven. 
De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

                      qwww.dewatergroep.be/tarieven
Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater.  
Dit tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige  
investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te  
vervangen. De Watergroep investeert bovendien in nieuwe technologie (slimme  
watermeters, onthardingsinstallaties) en in de bescherming van ruwwaterbronnen. 

© GOKA© GOKA
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DE PAMPERBANK 
In 2016 zamelde de Pamperbank Avelgem 2832 luiers in.  Dank hiervoor aan jou als  “Avelgemse schenker van luieroverschot-
ten”.  Zo konden in 2016 met aanvulling van giften 260 luierpakketten aan de gezinnen bezorgd worden.   
Laten we samen in 2017 voor 3000 luiers gaan!    
Op volgende locaties worden luiers ingezameld: Sociaal Huis, Sint-Jan Berchmansbasisschool Avelgem, Basisschool De 
Toekomst, Bibliotheek, Bond Moyson, Kind en Gezin, Biebelebontseberg, ‘t Schoolke Rugge, Colruyt, Apotheek Van Symaeys 
Kerkhove, Spar Kerkhove, Slagerij Wittouck Outrijve.

 
INFO 
ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

                        qwww.avelgem.be/welzijn
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BEPLANTING NIEUWE BOMEN
Oudenaardsesteenweg
Het Vlaamse Gewest, Afdeling Wegen en Verkeer, zal een 100–
tal kwijnende straatbomen vellen in de Oudenaardsesteenweg, 
tussen de Lindestraat en het rondpunt te Kerkhove.  Dit zal 
de leefomgeving en vooral de veiligheid verbeteren.  Een deel 
ervan wordt vervangen langs de N8, het overige deel wordt 
gecompenseerd op een andere locatie in Avelgem.

De Ronde - Molendam - Ettenheimstraat - Stampkotstraat
Vele bomen in deze wijken zijn zowel met hun kruin als 
wortels hinderlijk voor het openbaar domein en de par-
ticuliere eigendommen. Sommige bomen zijn aangetast 
door ouderdom, ziekten en slechte groeiomstandigheden.  
 
Het gemeentebestuur besliste dan ook om de bestaande 
bomen, het dichtst bij de perceelgrenzen, te vellen en 
een aantal nieuwe bomen te planten met een compactere 
kruinvorm. Er komt ook een wortelgeleidingsscherm aan de 
straatkant en aan de perceelgrens. Niet alle bomen worden 
vervangen in de wijken, maar het gemeentebestuur enga-
geert zich om minstens het tekort aan bomen te compense-
ren op een andere plaats in Avelgem en dit binnen de 2 jaar. 
 
In december ll. werd dit werk gegund aan een tuinaan-
nemer; de uitvoering is voorzien tegen 31 maart 2017. 

INFO  
Dienst Openbare Werken en Patrimonium | 056 65 30 30 | 
technische.dienst@avelgem.be 
De fotoplannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij 
de Dienst Openbare Werken en Patrimonium.

HAKSELRONDE   
Praktisch:
Wanneer? Van 6 maart tot 24 maart 2017.
Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per begon-
nen uur aangerekend.
Inschrijven? Bezorg het inschrijfstrookje aan de dienst milieu in het gemeentehuis, 
via www.avelgem.be/hakselen of via milieu@avelgem.be. De aanvraag moet  
ingediend zijn tegen 17 februari 2017.  
 
Worden niet gehakseld, noch meegenomen:
Snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met door-
nen of stekels, takken met een diameter dikker dan 8 cm, wortels, siergrassen, 
varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen of ander plantaardig afval 
dat geen snoeihout is.

INSCHRIJFSTROOK 
HAKSELRONDE 
Van 6 tot 24 maart 2017 
 
Naam en voornaam: .............................
.............................................................. 
 
Straat + Nr. + Gemeente.: .....................
..............................................................
.............................................................. 
 
E-mail: .................................................. 
 
Het snoeihout zal gelegen zijn in de .....
.................................................. (straat)  
nr........................................................... 
 
Ik wens het snoeihout te behouden /
niet te behouden (schrappen wat niet 
past).

3 BLOEMENSYMBOLEN VOOR AVELGEM 
Ondanks het natte en groeizame voorjaar van 2016 heeft Avelgem opnieuw de hoogst 
mogelijke waardering gekregen van de jury van de VVOG, Vereniging Voor Openbaar 
Groen.  Dit was voor de algemene begroening en bebloeming in de gemeente.  
De jury beoordeelde de plantenkeuze, de aanleg, de onderhoudsvriendelijkheid en de 
duurzaamheid van de beplanting.  Hiervoor krijgt de gemeente als ereteken 3 bloemen-
symbolen, terug te vinden op de bloemenborden. 
In 2017 wil Avelgem op nog meer duurzaam groen inzetten, dit onder de vorm van zowel 
nieuwe aanleg als heraanplantingen.  Zo worden de lage beplantingen op de begraafplaatsen verder aangevuld en worden 
vele straatbomen vervangen.
 
INFO  DIENST OPENBARE WERKEN & PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be

                        qwww.avelgem.be/welzijn

"

qwww.avelgem.be/heraanplantbomen  
qwww.avelgem.be/heraanplantN8

LEEFOMGEVING
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INSCHRIJFSTROOK 
HAKSELRONDE 
Van 6 tot 24 maart 2017 
 
Bezorg de inschrijfstrook ingevuld 
en ondertekend terug aan de dienst 
milieu in het gemeentehuis of via 
www.avelgem.be/hakselen of stuur 
uw gegevens door naar milieu@
avelgem.be. 
De aanvraag moet ingediend zijn 
tegen 17 februari 2017. 
 
 
Handtekening & datum:
........................................................... 
 
...........................................................

"

qwww.uitinzuidwest.be/uitpas STAP MEE IN HET UiTPASVERHAAL
In september 2015 werd UiTPAS zuidwest gelanceerd in heel wat 
gemeenten in de regio.  Op vandaag zijn er in Avelgem reeds 753 
UiTPASsers en wordt er uitvoerig gespaard en omgeruild.  
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-
Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport, bibliotheek en 
jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen.  
UiTPAS zuidwest staat op naam en is levenslang geldig.   
De pas is er al voor kinderen vanaf 3 jaar.  Ga met je identiteitskaart 
langs bij een van de verkooppunten in je gemeente en koop een UiTPAS 
voor €3; je ontvangt meteen een aantal welkomstvoordelen.   
 
Waar kan je in Avelgem allemaal terecht met jouw UiTPAS?   
Je kan punten sparen in de sportdienst, in de bibliotheek en tijdens alle 
activiteiten van de dienst Jeugd & Cultuur.    
 
Wat kan je doen met jouw gespaarde punten?  In Avelgem kan je deze 
onder meer inruilen in GC Spikkerelle voor een gratis drankje bij cul-
tuurvoorstellingen of voor een gratis deelname aan ’t Speelplein of de 
Kinderclub.  10 punten kan je in de bibliotheek of GC Spikkerelle omrui-
len voor een wandel- of fietskaart.  In de sportdienst kan je jouw punten 
o.a. omruilen voor een gratis zwem-, yoga- of badmintonbeurt.   
Volledig overzicht omruilvoordelen: www.uitinzuidwest.be/uitpas. 
 
UiTPAS aan kansentarief 
Mensen met een laag inkomen kunnen via UiTPAS genieten van 80% 
korting bij deelname aan UiTPASactiviteiten.  Meer info over UiTPAS 
aan kansentarief kan je verkrijgen bij het Sociaal Huis.  Heb je reeds een 
UiTPAS aan kortingstarief?  Vergeet dan niet even langs te gaan in het 
Sociaal Huis om de termijn van jouw UiTPAS te verlengen voor 2017.

Ook een UiTPASvereniging worden?   
Dankzij UiTPAS zuidwest kan ook jouw vereniging de drempels verlagen voor Mensen in Armoede en hen zo motiveren om deel 
te nemen aan het vrijetijdsaanbod.  Daarnaast kunnen er punten gespaard en omgeruild worden tijdens jullie activiteiten.  Jouw 
verenigingsaanbod wordt ook uitgebreid in de kijker gezet.  Theatergezelschap ‘Tope stapte als eerste Avelgemse vereniging mee 
in het UiTPASverhaal.  
INFO:  SPIKKERELLE | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be - SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be 

Met ‘Tournée Minérale’ roepen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker alle Belgen 
op om in februari 2017 een maand geen alcohol te drinken.  Daar zijn goede rede-
nen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het 
lichaam en hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen. Door mee 
te doen met de campagne, krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoon-
lijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook frisser en fitter.  
Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.  
Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be. 

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
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GEBOORTEN 
27.11.2016 Basiel Derycke, zoon van Tim en Joke Gheynst
04.12.2016 Emiel Codron, zoon van Jonathan en Hannelore Roobrouck
07.12.2016 Hayley Hermy, dochter van René en Lesley-Ann Taiehi
14.12.2016 Marthe-Marie Declercq, dochter van Jeroen en Marieke De Mulder
16.12.2016 Aladji Bah, zoon van Moussa en Aissa Bah
18.12.2016 Mona Vanheuverbeke, dochter van Elliott en Katrien De Sterke

OVERLIJDENS 
15.12.2016 Paula Vanrenterghem, weduwe van Herman Platteau
16.12.2016 Renée Duponcheel, weduwe van Ghislain Soete
17.12.2016 Rachel Antoin, weduwe van André Vandevelde
19.12.2016 Jean Michel Hennion
24.12.2016 Lucas Soetens, weduwnaar van Rosette Matton
25.12.2016 Vera Manhaeghe, echtgenote van Patrick Vandendriessche
26.12.2016 Walther Adams, weduwnaar van Jacqueline Vantieghem
27.12.2016 Elisabeth Decoster, weduwe van Aimé Deroose
30.12.2016 Germain Tanghe, echtgenoot van Francinne Desmet
03.01.2017 Frans Sercu, echtgenoot van Brunette Masure
07.01.2017 Magdalene Kerckhof, echtgenote van Augustinus Vandenbroucke

JUBILEA  
GOUDEN BRUILOFT
Antoine De Boever en Liliane 
Michiels  
Gouden Bruiloft  
(Avelgem 10/12/1966) 
 
 
 HUWELIJKEN 
28.12.2016 Roland Deroo en 
Carine Dewaele

WACHTDIENSTEN  
Apotheek: www.apotheek.be of  
0903 99 000 (€1,5/min.)   
Dokter: 056 64 75 20  
Inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00  
Tandarts: 0903 399 69

RICHTLIJNEN PASFOTO’S 
Foto’s Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen én rijbewijzen 

Heb je een nieuw identiteitsdocument of rijbewijs nodig, schenk dan bijzondere aandacht aan uw foto.
Deze moeten conform zijn met de normen van de I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization). De normen zijn strenger 
geworden dan voorheen.  Indien de foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren.
Hou dus zeker rekening met de volgende richtlijnen:
1.  Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach.
2.  Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.
3.  Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van uw oren moet zichtbaar zijn.
4.  De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar 
ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt. 

INFO: DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be
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AANBOD KROKUSVAKANTIE
De Dienst Jeugd & Cultuur en de Sportdienst bieden een heel fijn 
vakantieaanbod aan voor de Krokusvakantie. 
Zo kan je je kooktalenten bovenhalen tijdens de Themaweek ‘Komen 
eten’.  Deze themaweek loopt van maandag 27 februari tot en met 
vrijdag 3 maart 2017 van 9 uur tot 17 uur.  De prijs is 70 euro en de 
themaweek is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
In de Krokusvakantie organiseert de sportdienst in het zwembad 
van Avelgem een week lang thema-zwemnamiddagen (telkens van 
14u tot 16.30u).  Op maandag kan je naar leuke prijzen duiken, op 
dinsdag is er de gekende succesformule ‘het pannenkoekzwemmen’, 
op woensdag gooien we het over een avontuurlijke boeg met het 
hinderniszwemmen.  Op donderdag kan je tombolazwemmen en op  
vrijdag bouwen we een feestje in het zwembad met het discozwem-
men!  Er ligt tijdens de themanamiddagen telkens een opblaasbaar 
object in het water.  Speelplezier gegarandeerd!

INFO en INSCHRIJVEN (vanaf maandag 30 januari 2017 om 9u): 
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be 
Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be

qwww.avelgem.be/vakantieaanbod

22 februari:  
zwembad later open    

       qwww.avelgem.be/sport    qwww.avelgem.be/spikkerelle

Omwille van de interscolaire zwemnamiddag op 22 februari, opent het zwembad 
voor het publiek pas om 18 uur. 

Gebruik bancontact 
en webshop    

Om de cash-betalingen zoveel mogelijk af te bouwen beschikken de sportdienst en 
de Dienst Jeugd & Cultuur over bancontact.  Enkel voor kleine bedragen (bijvoor-
beeld een zwembeurt, een badmintonbeurt, een basketbalbeurt, …) geniet cash- 
betaling de voorkeur op betaling met bancontact. 
Wij raden aan om inschrijvingen voor het sportaanbod, vakantieaanbod, aankoop 
van tickets, inschrijven voor vormingen en dergelijke via de webshop  
(https://webshopavelgem.recreatex.be) te doen.  

Indienen  
mutualiteitsattesten    

Alle mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst in deelname aan sport-  
of vakantie-activiteiten.  Hiervoor moet je het betreffende (correct ingevuld) attest 
bezorgen aan de Sportdienst of de Dienst Jeugd & Cultuur. 
De mutualiteitsattesten voor deelname aan ’t Speelplein of de Kinderclub worden 
per kwartaal verwerkt.   
De attesten van vooraf betaalde sport- of grabbelpasactiviteiten kunnen onmiddel-
lijk door de diensten worden ingevuld en terug meegeven als:  
•  Je alle rubrieken van de deelnemer (de naam, de activiteit waarvoor je een tus-
senkomst vraagt, de periode binnen dewelke deze activiteit plaats vond, …) hebt 
ingevuld. 
•  Je het betalingsbewijs voor de betreffende activiteit en deelnemer kan voorleg-
gen.   
Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, wordt het attest pas later 
opgestuurd als alle nodige informatie is bekomen en als de betaling voor de betref-
fende activiteit effectief is ontvangen.

INFO  
DIENST JEUGD & CULTUUR |  
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 |  
sport@avelgem.be
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       qwww.avelgem.be/sport    qwww.avelgem.be/spikkerelle

POEZIE VAN A TOT Z
Poëzie langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem 
POEZIEWEDSTRIJD
De gemeentebesturen Avelgem en 
Zwevegem werken samen met Marnixring 
De Vlaschaard aan een cultureel vijfjaren-
project: de realisatie van het “Poëziepad 
van A tot Z”.  
Ieder jaar worden twee gedichten langs  
de oude spoorwegbedding tussen 
Avelgem en Zwevegem geplaatst: het  
winnende gedicht van een poëziewed-
strijd en een gelegenheidsgedicht van 
de jaarlijks aangestelde curator.  Een 
vleugje poëzie midden het natuurschoon 
van het wandel- en fietspad tussen de 
Ijzerwegbrug te Avelgem en het station  
te Zwevegem.

In 2017 wordt de poëziewedstrijd voor de derde keer georganiseerd.  In tegenstelling tot de vorige edities wordt er niet met 
een thema gewerkt.  De opdracht is eenvoudig: schrijf een steengoed gedicht dat een uniek plekje krijgt langs het Poëziepad. 
Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket.  Deadline voor de wedstrijd is 28 februari 2017. 
Het wedstrijdreglement is o.a. te verkrijgen in de bibliotheek of na te lezen op de website van de bibliotheek.

INFO BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

qwww.avelgem.be/bibliotheek

OPROEP
LOKALE HELDEN    

Lokale Helden: da’s dé hoogdag van de muziek.  Iedereen die muziek 
en z’n lokale scene een warm hart toedraagt, kan Lokale Helden mee 
organiseren.  Kom op vrijdag 28 april 2017 ons lokaal talent ontdekken!  
Want dan, aan het begin van de Week van de Amateurkunsten, organi-
seert Poppunt samen met heel wat partners in Vlaanderen en Brussel de 
tweede editie van Lokale Helden. 
Naast optredens in Jeugdhuis Krak en ’s avonds in Spikkerelle gaan we dit 
jaar op zoek naar minder voor de hand liggende locaties.  
Daarom geven we lokaal, creatief talent (dus niet louter muzikaal talent) 
de kans om hun kunnen tentoon te spreiden bij lokale handelaars.   
 
Ben je muzikaal/beeldend/expressief gedreven?   
Stuur dan je kandidatuur naar cultuur@avelgem.be of vul het online 
formulier (www.avelgem.be/lokalehelden) in tegen 15 februari.  
Ook als handelaar kan je je via deze weg beschikbaar stellen als  
podium voor de lokale helden. 
 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be

                      qwww.avelgem.be/lokalehelden



 

JOUW ACTIVITEIT 
OOK IN DEZE 
UiTKALENDER? 
 
De UiTdatabank is het medium bij 
uitstek voor verenigingen om  
promotie te voeren voor evenemen-
ten.  Wie invoert op http://www.
uitdatabank.be haalt er veel UiT, 
want je moet maar één keer invoeren 
om je aanbod te zien verschijnen in 
honderden agenda’s, waaronder de 
UiTagenda in Avelgem Info, de digita-
le nieuwsbrieven en de kalender op 
de site!  De activiteiten moeten wel 
ingevoerd zijn tegen de deadlines: 
www.avelgem.be/deadlines. 
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Digidokter: Windows 10 
 

Zaterdag 11.02.17 | 10-12u 
Bibliotheek Avelgem | 5 euro 

 
Maak kennis met ‘Digidokter’, een initiatief van de dienst Jeugd en Cultuur 

Avelgem, de bibliotheek Avelgem en Vormingplus. 
De bibliotheek doet tijdens de sessies dienst als ICT-helpdesk voor computerhulp. 
We starten telkens met een korte uiteenzetting over een bepaald onderwerp, in 
de sessie van februari is het onderwerp ‘Windows 10’.  Na de lezing (10-11 u.) 

volgt een ‘spreekuur’ (11-12 u.) met de mogelijkheid allerlei pc-vragen te stellen. 
Je kan gerust je laptop, smartphone of tablet meebrengen naar dit spreekuur.

INFO en INSCHRIJVEN: 
Bibliotheek: aan de infobalie 

Webshop: 
 https://webshopavelgem.recreatex.be 

Vormingplus : 056 26 06 00 of  
www.vormingplusmzw.be

 

Wellness@home 
Woensdag 15.02.17 | 19-22u 
Ter Biest | 10 euro  
 
Deze vorming leert je hoe je thuis 
met eenvoudige middelen en tech-
nieken een wellness-moment kan 
creëren.  We hebben aandacht voor 
relaxatie- en massage-oefeningen en 
geven voedingsadvies. 
 
INFO en INSCHRIJVEN: 
Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 
90 | spikkerelle@avelgem.be |  
https://webshopavelgem.recreatex.be
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Verkeersquiz 
Donderdag 16.02.17 | 19.30u 
Theaterzaal Spikkerelle | gratis toegang 
 
Wie herinnert zich nog zijn/haar rijexamen? Stel je soms ook 
vragen als: ‘Moet ik hier stoppen aan die streep?’ ‘Mogen die fietsers daar met 2 
naast elkaar?’  Zou jij nu nog slagen voor je rijexamen?  In het steeds drukker en 
complexer verkeer is het niet altijd evident van de verkeersregels op de hoogte te 
zijn.  Wij organiseren alvast een grote Verkeersquiz en een duiding door experts.  
Wees gerust, wij kunnen je rijbewijs niet afnemen bij een slechte score... maar je 
zal zeker en vast iets bijleren!  Breng je vrienden of collega’s mee: wie scoort het 
best? 
Deze infoavond kadert in het actieplan rond het SAVE-charter: samen actief voor 
veilig verkeer en richt zich op volwassen verkeersgebruikers. 

INSCHRIJVEN (tegen 13.02.17): DIENST MOBILITEIT | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

VOORLEESHALFUURTJE 
Vrijdag 17.02.17 | 16.30-17u 
Bibliotheek Avelgem | gratis toegang 
 
Elke maand kunnen kinderen van 3 tot 7 jaar komen luisteren naar de leukste  
verhalen in onze knusse vertelhoek! Ideaal om het weekend in te zetten. 
De kinderen krijgen gratis een UiTPAS en sparen een punt bij ieder voorleeshalfuurtje.
Twee punten kunnen ingeruild worden voor een leuk gadget.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die de voorleesploeg komen versterken.  
Neem contact op met iemand van het bibliotheekteam als je er ook zin in hebt.

INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
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ONTHAAL- 
NAMIDDAG 
Dinsdag 21.02.17- 14u 
Basisschool De Toekomst 
 
Voor ouders van nieuwe kleuters; je 
krijgt een rondgang in de klas en de 
mogelijkheid tot een gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
ORGANISATIE 
Basisschool De Toekomst |  
056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be  
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pwww.avelgem.be/uitagenda= UiTPASAANBOD

 

ACTIVITEITEN NATUURPUNT   
Beheeractiviteiten in de Scheldemeersen 

Zaterdag 11.02.17 - 8.30-12u en dinsdag 14.02.17 - 14-17u  
Coupure Deweer 

Kom werken in de natuur van de Avelgemse Scheldemeersen en help zo  
mee aan een betere natuurontwikkeling.

Presentatie over onze inheemse amfibieën door  
biologe Katrien Geuss 

Zaterdag 25.02.17 - 9-12u  
Coupure Deweer 

Ontdek wat het verschil is tussen een pad en een kikker,  
een groene en een bruine kikker, de diverse salamanders, ... 

 
ORGANISATIE 

Natuurpunt Avelgem 
katrien.vandenberghe@gmail.com 

www.natuurpunt.be 

© Johan Jacobs

KAMAGURKA 
VLIEGANGST OP DE PECHSTROOK 

 
Vrijdag 17.02.17 | 20.15u | SPIKKERELLE 

15 euro - 14 euro (-26/+55/abo) 
 
 

Kamagurka (Luc Zeebroek) is schilder, cartoonist, televisie- en theatermaker. 
Lang voor de hype van de stand-upcomedy bracht Kamagurka reeds zijn absurdis-
tische hersenspinsels en teksten op de planken.  Hij voelt zich als performer dan 

ook als een vis in het water.  

INFO en TICKETS 
Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be |  

https://webshopavelgem.recreatex.be

LEZING ABDIJ DER 
NORBERTIJNEN 
Dinsdag 21.02.17 | 14u 
Zaal De Meerschblomme |  
8 euro - 5 euro (leden) 
 
Andreas Willems trad vier jaar na 
het overlijden van zijn echtgenote 
in in de Abdij der Norbertijnen in 
Averbode.   
 
Hij is er ook priester geworden en 
komt vertellen over het kloosterle-
ven.  Verder zal hij ook een beeld 
brengen over de geschiedenis van 
de abdij, het bestuur van de abdij, 
de economische activiteiten van de 
abdij, de opleiding en de vorming 
van de kloosterlingen, ...  
 
Deze voormalige onderwijzer zal 
ongetwijfeld een boeiende lezing 
brengen met op het einde ook ruim-
te voor vragen. 
 
ORGANISATIE
Vlaamse actieve senioren Avelgem 
Scheldeland  
dedeyne.dierk@skynet.be
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Vacature 
Jobstudent in de Kinderclub  

of ‘t Speelplein

PAASVAKANTIE
• 1 jobstudent voor de Kinderclub 
O.C. Kerkhove

 
 ZOMERVAKANTIE
• 2 jobstudenten ’t Speelplein O.C. 
Outrijve
• 2 jobstudenten Kinderclub O.C. 
Kerkhove

TAKEN
• coördineren van het middaggebeuren:
maaltijden klaarzetten, opscheppen,
afruimen, afwassen,…
• onderhoudstaken in en rond het
gebouw,
• (spel)materiaal sorteren, inventarise-
ren 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 volledige 
maand kunnen vrijmaken.

Halftijds | maandag tot vrijdag van 10.30u tot 15u 
Half uur middagpauze inbegrepen 

Zie jij deze vakantiejob wel zitten?
Solliciteer online vóór 20 februari 2017 op www.avelgem.be/jobstudenten.
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be


