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Woensdag 1 april
Schakel tv’s, computers en tablets 
uit en kom buiten sporten en spelen! 

De sport- en de jeugddienst slaan opnieuw 
de handen in elkaar om iedereen van het 
1ste kleuter tot en met het 6de leerjaar een 
schitterende namiddag te bezorgen. 

Van 13.30 tot 17.00 uur word je verwacht 
op het evenemententerrein tegenover 
Spikkerelle dat voor de gelegenheid vol staat 
met prachtige outdoor attracties, springkas-
telen en nog veel meer! 

Iedereen is welkom. Kleuters moeten 
begeleid worden door een (groot)ouder. 
Heel graag tot dan!

Deze keicoole namiddag voor jong en oud is 
gratis! 

Feest 55+
p. 3 & 4
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Uw gemeente

Op Pasen en 
paasmaandag, 
5 en 6 april, zijn 
alle gemeente-
lijke diensten 
gesloten 

Aanleg kunstgrasterrein in het 
voetbalstadion

Versterking lokale politieposten
De politiezone Mira voert een aantal structu-
rele veranderingen door die de werking van 
het politiekorps optimaliseren.

In Avelgem/Spiere-Helkijn, Vichte, Waregem en 
Zwevegem wordt het team versterkt door een admi-
nistratief medewerker en een agent van politie (dit is 
geen politieambtenaar, maar iemand met een beperkte 
politiebevoegdheid). Een hoofdinspecteur zorgt voor de 
dagelijkse leiding.

In deze lokale posten staan de verankering en de aanpak 
van verkeersproblemen, overlast, enz. centraal. Tijdens de openingsuren kun je er 
aan het loket en telefonisch terecht voor allerlei informatie. Indien je wijkinspecteur 
niet aanwezig is, kun je een afspraak vragen. Indien nodig, word je doorverwezen 
naar de juiste dienst. Je kunt er ook terecht voor klachten en aangiften die snel 
kunnen afgehandeld worden, zoals verlies en diefstal van documenten, rijbewijs en 
identiteitskaart, aangiften van beschadigingen, aangiften van verkeersongevallen 
met vluchtmisdrijf (laattijdig of gebrek aan sporen ter plaatse), enz. 

Buiten de openingsuren van de lokale post kun je steeds terecht in het zonaal onthaal 
in Waregem. Ook voor klachten en/of aangiften van meer omvangrijke aard meld 
je je best in Waregem. 

Voor dringende hulp bel je het nummer 112. 

De lokale politiepost in Avelgem is open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur en op dinsdag ook van 16.00 tot 19.00 uur.

Meer info op www.pzmira.be Beleef de Ronde 
van Vlaanderen!

Op maandag 30 maart starten de voorbereidende werken voor de aanleg van het 
kunstgrasterrein in het voetbalstadion. Het paastornooi van KVK Avelgem (4-5-6 
april) komt niet in het gedrang. De grondwerken, waarbij een deel van terrein 2 met 
werfhekkens afgesloten wordt, starten pas vanaf woensdag 8 april. 

Rond 20 april worden de funderingen aangelegd. Een maand later begint de aanleg van 
de verharding rond het kunstgrasterrein en aansluitend de aanleg van het kunstgras-
terrein zelf. Half juni volgt nog wat detailafwerking. De vermoedelijke eindrealisatie 
is voorzien op 30 juni.

In het weekend van de Ronde 
van Vlaanderen, 4 en 5 april, 
valt er heel wat te beleven ter 
hoogte van het rond punt in 
Kerkhove. 

Op zaterdag 4 april zakken, na de mo-
torwijding in het centrum van Avelgem 
en een toertocht door Wallonië, een 
150-tal motorrijders af naar Kerkhove. 

Ook de vele wielertoeristen (er worden 
16.000 deelnemers verwacht) die de 
Ronde deels of volledig rijden, passeren 
op zaterdag 4 april aan de rotonde. 

Op zondag 5 april worden de laatste 
kilometers van Vlaanderens Mooiste 
aangevat vanaf het rond punt richting 
Oudenaarde. Zoals ieder jaar wordt er 
een massale publieke belangstelling 
verwacht voor deze klassieker.
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Leefomgeving

Let’s do it in de vuilbak in je buurt! 
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Ophaling huisvuil
Pas op! Op vrijdag 1 mei wordt 
er geen huisvuil opgehaald. De 
ophaling wordt verplaatst naar 
donderdag 30 april.

Oud OC Outrijve gaat tegen de vlakte

Iedereen heeft een hekel aan 
zwerfvuil. Heel wat West-Vlaamse 
vrijwilligers houden al een stukje 
in hun buurt proper. Ook in Avel-
gem 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 bu-
ren, vrienden, familie, je school of 
leden van een vereniging aanspo-
ren 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 
eenmalige opruimactie of ruim meermaals 
per jaar op. 

Maak het samen proper 
Hoe meer mensen zich inzetten, hoe mooi-
er de buurt! Om jullie engagement te steu-
nen, 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 even-
tueel 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.

Hoe meer mensen zich inzetten, hoe 
mooier de buurt!

Op de kalenderpagina van letsdoitinde-
vuilbak.be worden opruimacties aange-
kondigd. Op het prikbord kunnen alle 
deelnemers hun ervaringen delen en zelf 
ook tips en advies kwijt. Deel de campagne 
met vrienden, buren en familie door op 
de knop van Facebook, Twitter of share te 
klikken. Het ultieme doel van de actie is 
dat er een sneeuw-baleffect ontstaat en dat 
steeds meer bewoners zich engageren met 
een zwerfvuilarme gemeente én provincie 
als resultaat!

Meer info op www.letsdoitindevuilbak.be

Het oude OC is sinds 1999 de thuishaven van  
‘t Speelplein Outrijve. Sinds enkele jaren is de toe-
stand van het houten heem in die mate verslechterd 
dat het huisvesten van spelende kinderen niet meer 
verantwoord is. 

De hygiëne en veiligheid van het gebouw laten te wensen over. 
Bovendien geeft het gebouw geen fraaie aanblik meer, waardoor 
het vandalisme en zwerfvuil aantrekt. 

Voor een verdere kwalitatieve uitbouw van de speelpleinwerking 
en een consequente aanpak van de overlast en problemen wordt 
het gebouw gesloopt. 

Het gemeentebestuur heeft beslist om als tussenoplossing con-
tainerunits te plaatsen. Gedurende de komende 3 jaar zullen van 
half juni tot en met half september containers geplaatst worden. 
Na deze periode wordt werk gemaakt van een nieuwe stek voor 
de speelpleinwerking.
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Vrije tijd
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Gezocht: vrijwilligers
Van september tot halverwege april werken de indoorclubs hun 
competitiewedstrijden af op zaterdag. Het sportcentrum beschikt 
over 2 sportzalen met elk verschillende competitieterreinen. Vaak 
vinden er dan ook veel verschillende wedstrijden plaats op het-
zelfde moment, dat zorgt voor een drukke bedoening. 

Om alles in goede banen te leiden, zoekt de sportdienst voor 
komend seizoen (start september 2015) vrijwilligers die op zater-
dagmiddag en/of –avond een handje willen toesteken. Wil jij graag 
helpen bij het toezicht houden? En wil je graag een aanspreekpunt 
zijn voor de vele bezoekers? Neem dan zeker contact op met de 
sportdienst via 056 65 30 60 of sport@avelgem.be.

We willen graag een ploeg samenstellen zodat de zaterdagen ver-
deeld kunnen worden onder de verschillende vrijwilligers. We bie-
den de vrijwilligers je de nodige interne opleiding, een verzekering 
tegen lichamelijke ongevallen en BA, en een onkostenvergoeding.

Feest 55-plussers
Ben je 55 of meer en woon je in Avelgem? Beleef 
dan op dinsdag 12 mei een leuke namiddag in 
GC Spikkerelle .

Het wordt volop genieten van verschillende 
artiesten. De ondeugende blikken van zangeres 
Wendy Van Wanten bezorgen je nog steeds 
de kriebels. Steve Ryckier is top of the Bill in 
Vlaanderen met zijn spetterende show “One man, 
many voices”. Het prachtige alom gewaardeerde 
showballet Showcase is een zestallig ballet van pure 
topklasse. En Eddy Herman zorgt voor de komische 
intermezzo’s. 

Programma

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

• 13.00 uur: uitgebreid koud buffet, dranken in-
begrepen

• 14.30 uur: toegang tot de concertzaal

• 15.00 uur: eerste deel optreden

• 16.00 uur: pauze - dranken te verkrijgen voor € 1 

• 16.45 uur: tweede deel optreden

• 17.45 uur: einde optreden

Inschrijvingen vinden plaats in het gemeentehuis op maandag 
27 april van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Eind april starten de nieuwe sportsessies (3de 
trimester van het schooljaar 2014 – 2015).  
Van kleuter tot senior, voor iedereen zijn er sport-
mogelijkheden. 

Er is kleuterturnen voor het 1ste en 2de kleuter, sportacademie 
voor het 3de kleuter tot en met het 6de leerjaar, recreatief 
basketbal, badminton en yoga voor iedereen.

Ook in het zwembad is er een aanbod voor jong en oud: zwem-
lessen voor kinderen, zwemschool voor jongeren, recreatief 
baantjes zwemmen voor iedereen, seniorenuurtje met aquagym 
voor 50-plussers op vrijdag.

Meer info 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Sportsessies in sportcen-
trum Ter Muncken

Op woensdag 1 april, 
Buitenspeeldag, opent 
het zwembad uitzonder-
lijk pas de deuren vanaf 
17.30 uur
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Vrije tijd

Aanbod paasvakantie
De Kinderclub opent op dinsdag 7 april haar deuren voor een 
gezellige paasvakantie. Knutselen, koken, verhaaltjes, fiet-
sen en heel veel spelen! Inschrijven is enkel nodig voor het 
Kabouterpad (7 april) en voor Reis rond de wereld (14 april).

Dankzij Grabbelpas kun je deelnemen aan het grote paas-
haasspel, dansen en zingen in Bollywood, een drankje brou-
wen in Logonade, op bezoek naar het Gravensteen in Gent, 
experimenteren in het Pass in Frameries,… 

De paassportkampen vinden plaats van dinsdag 7 tot en 
met vrijdag 10 april en van 13 tot en met 17 april. Elke dag 
staan maar liefst minstens 7 verschillende sporten op het 
programma! 

Meer info op www.uitinavelgem.be/vakantieaanbod

Digitale week: 20 tot 24 april
Op maandagavond (18.00 - 22.00 uur) ontdek je tijdens een demo 
hoe je best cd’s en dvd’s kunt omzetten naar jouw pc en hoe je de 
computer kunt gebruiken als opslagplaats voor jouw favoriete muziek 
of films. Handig om later onderweg of thuis muziek te beluisteren of 
films te bekijken! 

En als je tegenwoordig helemaal mee wil zijn, moet je een tablet heb-
ben. Maar wat kun je er allemaal mee doen en wat komt er allemaal 
bij kijken? Tijdens een demo op dinsdagnamiddag (14.00 - 16.00 uur) 
bespreken we de mogelijkheden van de tablet: van boeken lezen tot 
surfen en mailen. De belangrijkste en handigste apps worden toege-
licht. Je krijgt ook tips om de meest courante functies van je tablet 
te gebruiken.

Op woensdagavond (20.00 - 22.00 uur) richten we de spots op het 
thema privacy. Is die een illusie geworden in onze gedigitaliseerde, 
online wereld? Tijdens de gespreksavond passeren een aantal praktisch 
haalbare oplossingen om de privacy te verhogen, en wordt het span-
ningsveld tussen privacy en gebruiksgemak aangetoond.

De vormingen vinden telkens plaats in Zaal Ter Biest (bibliotheek). 
Toegang: 5 euro per sessie. Inschrijven via de bibliotheek of Spikkerelle. 
Meer info op www.avelgem.be/vormingen.

Regionale Erfgoeddag
Zondag 26 april vindt de 15e editie van Erfgoeddag plaats. Het thema dit jaar is ‘Erf!’ en 
dat betekent dat erfstukken van de bezoekers zelf in de kijker gezet worden!

Naast lokale activiteiten is er voor de eerste keer ook een regionaal programma gespreid 
over drie locaties: het Jukeboxmuseum in Menen, Transfo in Zwevegem en Vyncke in 
Harelbeke. 

Heb je zelf een schilderij op zolder of een familiestuk waar je graag meer informatie 
over wil? In Menen en Zwevegem staan experten voor je klaar en kun je met je erfstuk 
op de foto. In Harelbeke krijg je dan weer een inkijk in de werking van verschillende 
archieven uit de streek en kom je meer te weten over papieren erfgoed in al z’n facetten.

Benieuwd? Ontdek het volledige programma op www.erfgoeddagzuidwest.be 
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Leven en welzijn

Stel energiebesparende werken niet langer uit! 

Reinigingsmiddelen en wasproducten, bleekwater, ontvlekkingsmid-
delen, ontstoppers, inkt, lijm, verf, smeerolie, enz. zijn zeer nuttige 
producten, maar ze moeten steeds met de nodige voorzichtigheid 
gebruikt worden.

Sommige van deze producten zijn gevaarlijk omdat ze chemische stoffen bevatten. 
Bijgevolg moet je er voorzichtig mee omgaan.

Dankzij het etiket kun je deze producten gemakkelijk herkennen, zie je meteen welke 
gevaren ze inhouden en weet je ook hoe je je moet beschermen.

Lees het hele etiket, ook de kleine letters! 
Let in het bijzonder op de veiligheidsaanbevelingen. Wees bewust van alle risico’s door 
aandachtig de gevaaraanduidingen te lezen. 

Geen gevarenpictogram? Dit betekent niet dat het product ongevaarlijk is. De mogelijke 
risico’s staan steeds vermeld op het etiket. 

Een aantal producten kunnen brandwonden veroorzaken. Bewaar de producten dus op 
een veilige plaats, onbereikbaar voor kinderen.

Bewaar ook steeds het etiket waar u het snel kunt vinden. Dit kan van levensbelang 
zijn bij een ongeval met chemische producten.

De gevaren pictogrammen
De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen 
pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld 
uniform zijn. Tot juni 2015 zal je nog oude etiketten op de producten zien, maar deze 
worden stap voor stap vervangen door de nieuwe etiketten. 

Meer info op www.belgium.be/nl/publicaties/publ_chemische-producten-bescherm-jezelf.
jsp?referer=tcm:117-113244-64

Chemische producten: bescherm  
jezelf, lees het etiket! 

Denk je eraan om je dak te iso-
leren, je ramen te vervangen of 
een nieuwe verwarmingsketel 
te plaatsen? Of heb je een hoge 
energiefactuur en wil je graag 
advies? 
De Vlaamse Overheid helpt je 
graag en moedigt je alvast aan 
met de Vlaamse Energielening. 
Dit is een goedkope (2%) of on-
der bepaalde voorwaarden een 

renteloze (0%) lening voor het 
uitvoeren van energiebesparende 
werken.

Welke werken komen in aan-
merking?
Je kunt de lening aanvragen voor het 
plaatsen van dakisolatie, een CV-ketel, 
een pelletkachel, een zonneboiler, … 

Ben je niet zeker of je werken in aanmer-
king komen? Neem gerust contact op met 
de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis.

Hoeveel kun je lenen? 
Bij een Vlaamse Energielening kun je tot 
maximum € 10.000 lenen. Je betaalt de 
lening terug binnen de vijf jaar via maan-
delijkse afbetaling. 

Je kunt de lening ook inkorten of de 

maandelijkse afbetaling verlagen door 
ontvangen premies onmiddellijk terug te 
storten.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in aan-
merking te komen voor deze lening zijn:
• je bent eigenaar, huurder of verhuurder
• de woning op het grondgebied Avelgem 
dient als hoofdverblijfplaats

• de woning is minstens 5 jaar oud

Opgepast
Het aantal leningen dat kan uitgeschreven 
worden is beperkt! Aarzel niet om contact 
op te nemen.

Meer info op 056 65 07 70, sociaal.huis@
avelgem.be of www.energiesparen.be/
energielening
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Leven en welzijn

Bevolking
Geboorten
08.02.2015 Arthur Diallo,  
zoon van Ousmane en Agnes 
Tuyisenge
10.02.2015 Nina Thijs,  
dochter van Kevin en Ineke Decraene
10.02.2015 Odiel Demasure,  
zoon van Bart en Lien Lacante
11.02.2015 Anaïs Vanhee,  
dochter van Alain en Isabelle Fer
11.02.2015 Anna Lievens,  
dochter van Jorick en Barbara 
Peferoen
11.02.2015 Loïc Schrevens,  
zoon van Richard en Severine 
Biesmans
13.02.2015 Jules Delrue,  
zoon van Dirk en Petra Martens
22.02.2015 Miel Spileers,  
zoon van Sven en Sara Decubber
23.02.2015 Kiet Bauwens Nuyttens, 
zoon van Lieven Bauwens  en Eline 
Nuyttens 
24.02.2015 Arthur Demuynck,  
zoon van Valtin en Hanne Toye
 08.03.2015 Lenke Steeland,  
dochter van Dieter en Lies Tack

Huwelijken
17.02.2015 Mustapha El Gueraâ en 
Mbarka Ezoumaity
20.02.2015 Diëgo D’Haese en Shelly 
Debu
13.03.2015 Philip De Cae en Magali 
Deschamp

Overlijdens
15.02.2015 Marie-José Callens, we-
duwe van Robert Vander Steene
16.02.2015 Frans Vanmeenen
17.02.2015 Adolf Mortier, weduwnaar 
van Antoinette Bulcaen
24.02.2015 Irma Ladou, weduwe van 
Joseph Hollaert
25.02.2015 Luc Druart
03.03.2015 Antoine Stichelbaut
04.03.2015 Marcel Courtens, echtge-
noot van Antonia Vandenborre
06.03.2015 Marcella Dewitte, we-
duwe van André Volcke
09.03.2015 Georgette Seyns, we-
duwe van Paul Lanneau
10.03.2015 Maria Deconninck, we-
duwe van Paul Vandenberghe
11.03.2015 Emile 
Vandemeulebroucke, weduwnaar van 
Marie-Hélène Van Tieghem

Jubilea en ontvangsten

André Vansteenbrugge en Lilianne Gabriels  
Gouden Bruiloft (Avelgem 20/02/1965)

Ontvangst 50-jarig bestaan  
Postzegelclub Philac Avelgem (14/03/2015) 
© zwav-nieuws

Wachtdiensten
Apotheek: www.apotheek.be of 0903 99 000 (1,5 euro per minuut)

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

Tandarts: 0903 399 69

Menu 
Iedere dinsdagmiddag opent 
Dorpsrestaurant ZOHRA de deuren. 
Enkele enthousiaste vrijwilligers 
zorgen voor een vlotte bediening. 
Wie komt eten, schuift gewoon de 
voeten onder tafel en geniet samen 
met de anderen van een lekkere 
maaltijd. Precies dit slaat aan bij 
de mensen!

Wil jij ook graag de sfeer ko-
men opsnuiven en mee aan 
tafel gaan?
Iedere 65-plusser en iedere jongere 
persoon met een zorgvraag kan in het 
dorpsrestaurant terecht! 

Het enige wat je hoeft te doen, is 
je inschrijven ten laatste tegen de 
woensdagmiddag.

Wie moeilijk tot bij ons geraakt, kan 
thuis opgepikt worden.

Hopelijk tot binnenkort! 

07/04/2015

Erwtensoep, steak met bearnaisesaus 
en rauwkost met frieten, mokkapudding

14/4/2015

Seldersoep, rundsburger met raap en 
uienstampot, karamelpudding 

21/4/2015

Witloofsoep, rosbief met rode wijnsaus, 
Provençaalse boontjes en peterselie-
aardappelen, panna cotta

28/4/2015

Champignonsoep, stoofvlees met 
rauwkost en gekookte aardappelen, 
karamelpudding
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Meneer Ja zegt altijd ja, en daarom beleeft Meneer 
Ja de gekste avonturen. En als je hem vraagt hoe 
dat komt, is het ‘ja!’. Hij is er altijd en overal. Eén  
lettertje kan het verschil maken. Want het zit zo,… 
Meneer Ja heette vroeger gewoon Jan, maar dat was 
voordat de schrijver kwam.

Deze voorstelling is een unieke samenwerking tus-
sen de Conservatoria van Kortrijk en Avelgem, de 
Academie van Kortrijk en het Kortrijks Symfonisch 
Orkest. Laat je volledig onderdompelen in een bij-
zondere combinatie van muziek, zang, theater en 
beeldende kunst.


