
 Avelgem
Info

Info februari 2015
Trage wegen 1
Strengere regels voor foto’s reispassen 2
Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers  2
Nieuwe reglementen 2
Waardering voor het groen in Avelgem 3
Nieuwe volkstuintjes en een  
gemeenschappelijke fruittuin in Avelgem 3
Veiligheid en netstabiliteit vooraan 3
Krokuskriebels  
en avonturen tijdens de paasvakantie 4
Relighting in de sporthal 4
Interscolaire zwemnamiddag 4
Dien jouw gedicht in voor het Poëziepad 4
Vormingsaanbod Spikkerelle 5
Ontdek de geheimen van ‘De Zee’ tijdens  
de culturele uitstap 5
Interscolaire zwemnamiddag 5
Energiepremies 2015 6
Dorpsrestaurant ZOHRA is verhuisd  
naar Woonzorghuis Ter Meersch  6
Textielinzameling 7
Bevolking 7
Jubilea en ontvangsten 7
Wachtdiensten 7
Mijn Bibliotheek 8

Energiepremies  
p. 6

Trage wegen, je kent ze vast en zeker! 
Die kleine paadjes voor wandelaars, 
fietsers of ruiters. De voetwegen en 
betontegels die wijken en buurten 
met elkaar verbinden. Of aarden we-
gen voor landbouwgebruik, waar ook 
wandelaars hun hart kunnen ophalen.  
Trage wegen hebben veel voordelen: 
recreatief-toeristisch, verkeersveilig 
fietsverkeer, natuur- en landbouwbele-
ving en erfgoed.

Avelgem wil haar trage wegen in de 
kijker plaatsen
In 2014 werd een inventaris opgestart. 
Jaarlijks zal de gemeente een deel van 
haar grondgebied grondig bekijken en 
uitwerken. Voor 2015 werd gekozen 
voor Waarmaarde en Kerkhove.

Uitnodiging
Wil jij in 2015 meewerken aan de trage 
wegen in Waarmaarde en Kerkhove? 
Dan ben je van harte welkom op 
de startvergadering donderdag  
12 februari om 20.00 uur in het ont-
moetingscentrum van Waarmaarde. 

Werk mee aan het trage wegen-netwerk 
in je buurt, vertel ons de geschiedenis, 
waar kan het beter, wat liep er ver-
keerd,… Het doel is om eind 2015  uit 
te pakken met een realisatie ter plaatse.

In 2016 is het de beurt aan Outrijve 
en Bossuit en in 2017 werken we in 
Avelgem-centrum.

Meer info bij de dienst grondgebiedzaken, 
056 65 30 30 of milieu@avelgem.be

Trage wegen
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Uw gemeente

Een foto voor een reispas hoeft 
niet echt mooi te zijn, maar wel 
goedgelijkend en conform de 
Internationale Luchtvaartorgani-
satie (ICAO). Bij grenscontroles 
wordt de foto in de reispas soms 
met behulp van speciale software 
vergeleken met de houder. Deze 
geautomatiseerde vergelijking 
tussen foto en persoon is maar 
mogelijk als de foto aan heel wat 
vereisten voldoet. 

Afmetingen
• formaat: 35 mm x 45 mm (b x h)
• lengte van het gezicht (van kin tot 
kruin): tussen 31 en 36 mm (= 70 à 80 
% van de hoogte van de foto)

Goede kwaliteit 
• foto maximaal 6 maanden oud
• scherp, voldoende contrast en gede-
tailleerd

• in kleur, natuurlijke weergave 
• onbeschadigd, geen kopie en niet 
bewerkt

Goede belichting 
• gelijkmatig, geen onder- of overbelich-
ting en geen reflectie

• geen schaduw in het gezicht of in de 
achtergrond

• geen rode ogen

Achtergrond 
• lichtkleurig, egaal en eenkleurig
• voldoende contrast tussen hoofd en 
achtergrond

Het hoofd goed op de foto
• hoofd volledig afgebeeld
• hoofd gecentreerd afgebeeld

Goede houding
• hoofd recht naar voren

• ogen op een horizontale lijn
• hoofd niet gekanteld
• schouders recht
• geen zichtbare ondersteuning

Goede uitdrukking 
• niet glimlachen, neutrale blik en recht 
in de camera kijken

• mond gesloten

Goede weergave van het gezicht 
• hoofd onbedekt
• gezicht en ogen volledig zichtbaar

Brilvoorwaarden
• ogen volledig zichtbaar
• volledig doorschijnende glazen
• geen verstorende reflectie door de bril
• geen schaduw

Meer info bij de dienst burgerzaken  
056 65 30 30 of burgerzaken@avelgem.be

Centrum Algemeen Welzijn Zuid-West-Vlaanderen (CAW)  

Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers 
ruime regio’s Kortrijk, Waregem, Roeselare, Menen

Nieuwe  
reglementen
Huishoudelijk regelement gemeente-
lijke sportaccommodaties

Voortaan zitten de regels van alle 
gemeentelijke sportaccommodaties 
gebundeld in 1 reglement.

Hoe en wat kun je aanvragen? Welke 
regels gelden er bij gebruik? En wat 
gebeurt er als de regels overtreden 
worden? Het reglement is omgezet in 
een aantal vuistregels. Deze vuistregels 
zijn geafficheerd in elke accommodatie. 

Huishoudelijk reglement en tariefregle-
ment gemeenschapscentrum Spikkerelle 
en gemeentelijke ontmoetingscentra

Het nieuwe reglement biedt meer 
duidelijkheid over de gebruikerscate-
gorieën en sluit een aantal uitzonde-
ringen en onduidelijkheden uit. Ook de 
praktische afspraken en formuleringen 
kregen een update. 

Vanaf wanneer en hoe kun je een 
ontmoetingscentrum reserveren? Voor 
welke activiteiten kun je terecht in 
Spikkerelle? Hoeveel betaal je voor de 
huur? Wat zijn de regels en praktische 
afspraken bij gebruik? ...

De volledige reglementen vind je online 
en kun je ook opvragen bij de betreffende 
dienst  (sport@avelgem.be | spikkerelle@
avelgem.be).

Opgepast: strengere regels voor de foto’s van reispassen

Wie kan vrijwlliger zijn?
• je bent minstens 18 jaar
• je bent enkele uren per week vrij
• je beschikt over een telefoon en kunt 
je vlot verplaatsen

• je bent sociaal en communicatief 
vaardig 

• je bent bereid om vorming te volgen
• je wil je engageren voor een periode 
van minimum 1 jaar

Vrijwilligers krijgen 
• kansen om samen met andere vrijwil-
ligers en beroepskrachten bij te dragen 
tot de zorg voor slachtoffers

• deskundige ondersteuning en bege-
leiding, zowel individueel als in groep

• een onkostenvergoeding
• een verzekering

Informatie-avond op maandag 2 maart 
2015 om 19.00 uur, Voorstraat 53 in 
Kortrijk (graag een seintje vooraf).

Heb je interesse? Of wil je meer info?
Neem dan ten laatste op 26 februari con-
tact op met Nathalie Morisse   Nathalie.
Morisse@cawzuidwestvlaanderen.be) | 
CAW Zuid-West-Vlaanderen | afdeling 
Slachtofferhulp | Groeningestraat 28 | 
8500 Kortrijk | 056 21 06 10 | 0499 69 
45 08 
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Leefomgeving

Avelgem viel in 2014 reeds in de prij-
zen als finalist met de renovatie van de 
begraafplaats van Bossuit. Maar ook de 
algemene begroening en bebloeming 
kreeg van de jury van de Vereniging 
Voor Openbaar Groen (VVOG) de 
hoogst mogelijke waardering. Avelgem 
kreeg maar liefst 3 bloemensymbolen.

Dit is een beloning voor de algemene 
aanpak van het groen in het straat-
beeld, bij openbare gebouwen en op 
de begraafplaatsen. Bij de beoordeling 
wordt rekening gehouden met de plan-
tenkeuze, de aanleg, de onderhouds-
vriendelijkheid en de duurzaamheid.

In 2015 wil Avelgem op hetzelfde elan 
verder gaan en worden nog meer 
plaatsen van een “groene aankleding” 
voorzien.  

Meer info bij de dienst openbare werken 
en patrimonium, 056 65 30 30, techni-
sche.dienst@avelgem.be

Nieuwe volkstuintjes en een gemeen-
schappelijke fruittuin in Avelgem

Veiligheid en netstabiliteit vooraan

De gemeente legt 7 volkstuintjes en 
een gemeenschappelijke fruittuin 
aan. De tuintjes die kaderen in een so-
ciaal project zullen bereikbaar zijn via 
het Sociaal Huis en de Molenvoetweg. 
Het idee van deze sociale tuintjes 
ontsproot uit de jaarlijkse plukactie 
van de kleine boomgaard naast het 
Sociaal huis en de algemene tendens 
van meer tuinieren.

Het fruit van de plukactie werd reeds be-
deeld aan de minder gegoede bevolking, 
maar er was zin in méér. Waarom zou er 
bijvoorbeeld tijdens de kooklessen in het 
Sociaal huis, ingericht voor onder andere 
kansarme gezinnen, geen appelmoes op 
het menu staan van zelf geplukte appe-
len? Of zou het niet fijn zijn, mochten de 
kleuter- en lagere scholen, op wandelaf-
stand van het Sociaal Huis, de gelegen-
heid krijgen om met de “plukmoekes” in 
de herfst naar de boomgaard te komen? 

De nieuwe tuin zou ook kunnen gebruikt 

worden als ontmoetingsruimte voor 
openluchtactiviteiten met betrekking tot 
tuinieren, fruit plukken, bedeling van 
fruit, ruilen van groenten,… Misschien 
kan het ook wel een gelegenheid zijn om 
de vroegere compostmeesterwerking van 
de gemeente nieuw leven in te blazen?

Kortom: voldoende ideeën om ermee aan 
de slag te gaan!

Het perceel is in totaal 1200m². Naast 
de aanleg van 7 volkstuinen van elk ca. 
50m², wordt de bestaande kleine appel-
boomgaard uitgebreid. Leiperen zullen de 
zuidermuur van het Sociaal Huis sieren. 
En ook de strook met bessenstruiken 
wordt uitgebreid.

De aanleg van de tuinen en het planten 
van de gemeenschappelijke fruittuin 
is voorzien voor deze winter en wordt 
uitgevoerd door de gemeentelijke techni-
sche dienst. Zo kan in de lente van 2015 
meteen gestart worden met het tuinieren 
en de begeleidende groepsactiviteiten.

Vanuit het Sociaal Huis wordt gezorgd 
voor begeleiding en ondersteuning. Eén 
van de partners waarop een beroep ge-
daan wordt, is de educatieve bioboerderij 
“Het Ganzenhof” van groep Ubuntu vzw. 
Zij hebben ervaring in de begeleiding van 
het gezamenlijk composteren, afvalarm- 
en kringlooptuinieren in combinatie met 
pesticidevrij tuinieren.

Melding lokale productie (zonnepanelen, 
kleine windmolens,...) bij Eandis is verplicht 
Om het net veilig en betrouwbaar te kun-
nen uitbaten, moet Eandis weten welke 
installaties zijn aangesloten op het net, 
en waar precies. Het is ook belangrijk dat 
de installatie voldoet aan alle technische 
vereisten! 

Niet-aangemelde installaties voor lokale 
productie kunnen onverklaarbare verbrui-
ken genereren, met allerlei validatiefouten 
en vragen van leveranciers als gevolg.

De meldingsplicht bij Eandis is afdwingbaar, 
in tegenstelling tot de melding bij VREG voor 
de aanvraag van groenestroomcertificaten.

Wordt een installatie niet aangemeld, dan 
kan Eandis niet controleren of ze voldoet 
aan de technische voorschriften. Ze wordt 
dan ook beschouwd als een niet-conforme 
installatie die de goede werking van het 
elektriciteitsnet en de veiligheid van per-

sonen of materialen, in het gedrang kan 
brengen. In dat geval kan Eandis de net-
gebruiker de toegang ontzeggen tot het 
elektriciteitsnet.

Hoe kun je installaties voor lokale productie 
melden?
De melding van een installatie voor lo-
kale elektriciteitsproductie kan online via 
www.eandis.be of in een klantenkantoor 
van Eandis. Elke melding moet worden 
vergezeld van een keuringsverslag, het 
elektrische ééndraadschema van de instal-
latie en het gelijkvormigheidsattest van 
de omvormer(s) of generator(en) die zijn 
vermeld in het keuringsverslag.

Wie een lokale productie van meer dan 10 
kVA wil, moet eerst een ‘werkaanvraag tot 
aansluiting’ indienen. 

Meer info op www.eandis.be > mijn groene 
energie > Lokale productie of ga langs in een 
klantenkantoor van Eandis.

Waardering 
voor het groen 
in Avelgem
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Vrije tijd

Dien jouw gedicht in voor het Poëziepad  
langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem
Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorver-
binding tussen Kortrijk en Amougies. De 
lijn was 21,9 km lang, maar verloor in de 
loop der jaren haar oorspronkelijke functie. 
Een deel van de voormalige spoorwegbed-
ding biedt nu een ideale fietsverbinding 
tussen Zwevegem en Kortrijk-centrum. 
Ze maakt op haar beurt deel uit van het 
Guldensporenpad, een veilige fiets(snel)
weg tussen de verschillende gemeenten in 
het Interfluvium tussen Schelde en Leie.

Het gedeelte tussen Avelgem en Zwevegem 
heeft een zeer divers landschappelijk ka-
rakter: dit pad is een veel gebruikte wan-
del- en fietsroute. Het is ingebed in een 
prachtig stukje natuur in het lichtglooiende 
landelijk gebied tussen beide gemeenten 
en wordt doorsneden door het kanaal 
Bossuit-Kortrijk.

Langs dit gedeelte willen Marnixring ‘de 

Vlasschaard’ uit Avelgem en de gemeen-
tes Avelgem en Zwevegem een Poëziepad 
realiseren, van station Avelgem tot station 
Zwevegem.

Het project wordt gematerialiseerd over 
een periode van 5 jaar via twee initiatieven: 
door een jaarlijkse poëziewedstrijd met 
bekroning van één gedicht én door het 
schrijven van een gedicht in opdracht 
van de jaarlijks aangestelde curator 
van de poëziewedstrijd. Het thema 
voor het eerste jaar (2015) is: ‘Stil de 
tijd - koester de traagheid - met open 
zinnen’. Het thema bevat niet toeval-
lig twee titels van recente filosofische 
werken. In ‘Stil de tijd’ houdt filosofe 
Joke J. Hermsen een pleidooi voor een 
langzame toekomst. De titel van haar 
boek is zelf ontleend aan een vers van 
de onlangs overleden dichter Gerrit 

Kouwenaar.

Consulteer op www.uitinavelgem.be het 
volledig wedstrijdreglement en dien je ge-
dicht in vóór 28 februari 2015. Voor meer 
informatie kun je terecht bij poeziepad@
zwevegem.be.

KROKUSVAKANTIE
Grabbelpas neemt een blitse start op 
maandag met de uitstap naar het zwem-
paradijs de Rozebroeken in Gent. Aalst 
Carnaval staat op woensdag geprogram-
meerd. Wetenschapsfans kunnen op vrij-
dag een hovercraft bouwen. 

Kleuters vanaf 2,5 tot 6 jaar kunnen op 
dinsdag mee naar kinderboerderij Diggie 
in Brakel. Na een rondleiding bij de dieren, 
maken we lekkere chocopasta.

Op dinsdag en donderdag kunnen alle spor-
tievelingen aan de slag tijdens de sport-
instuif en discobowling. Daarnaast staat 
er heel wat te gebeuren in het zwembad. 
Op maandag kun je prijzen opduiken, op 
woensdag geniet je van een pannenkoek 
na het zwemmen en op vrijdag word je 
ondergedompeld in een echte discosfeer. 

BUITENSPEELDAG
Hou alvast woensdag 1 april vrij in jullie 
agenda. De buitenspeeldag komt er op-
nieuw aan! 

Beleef een dolleuke namiddag op en rond 
het evenemententerrein. Prachtige out-
doorattracties, spring, speel, sport en maak 
vooral veel plezier! 

Alle kinderen zijn welkom, kleuters moeten 
begeleid worden. De namiddag is volledig 
gratis. 

PAASVAKANTIE
De kinderclub opent op dinsdag 7 april haar 
deuren voor een gezellige paasvakantie. 
Knutselen, koken, verhaaltjes, fietsen 
en heel veel spelen. Voor de uitstap naar 
het kabouterpad in Eeklo op 7 april in de 
namiddag en voor de reis rond de wereld 
op 14 april moet je vooraf inschrijven. 
Opgepast: de plaatsen zijn beperkt. Op alle 
andere momenten kun je komen spelen 
zonder te reserveren. De animatoren zul-
len de allerkleinsten verwennen met fijne 
activiteiten.

Dankzij grabbelpas kun je deelnemen aan 
het grote paashaasspel, dansen en zingen 
in Bollywood, een drankje brouwen in 

Logonade, op bezoek naar het Gravensteen 
in Gent, experimenteren in het Pass in 
Frameries en nog zoveel meer.

Ook de paassportkampen zijn niet meer 
weg te denken uit het vakantieaanbod!

Deze uiterst kwalitatieve sportweken vin-
den plaats van dinsdag 7 tot en met vrijdag 
10 april en van 13 tot en met 17 april! 

Elke dag staan minstens 7 verschillende 
sporten op het programma.

ALGEMEEN
Vergeet je vrijetijdspas niet te verlengen. 
Een nieuwe pas aankopen kan in de sport-
hal of in Spikkerelle voor 2 euro. Je kunt 
een pas online aanvragen. 

Opgepast! Sinds 1 januari 2015 is er 
per kind slechts 1 vrijetijdspas meer 
geldig. Enkel een vrijetijdspas op het 
domicilieadres is nog mogelijk! 

Inschrijven kan vanaf 26 januari. Meer info 
op www.uitinavelgem.be/vakantieaanbod

Krokuskriebels  

paasvakantie
én avonturen tijdens de  
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Vrije tijd

Vormingsaanbod 

Spikkerelle  
Ontdek de geheimen van ‘De Zee’ 
tijdens de culturele uitstap!
Op 28 maart ontdekken we de geheimen van ‘De Zee’ in Oostende. 
We brengen er een bezoek aan het stadsmuseum, het kunstmuseum 
MuZee en volgen een gegidste wandeling langs het openluchtgedeelte 
van de prestigieuze expositie ‘De Zee’. 

We starten de dag met een rondleiding in het stadsmuseum van Oostende. Dit museum 
leidt je door het boeiende levensverhaal van Oostende en werpt ook een blik op de 
toekomst. We ontdekken het Oostende van vroeger en nu samen met de beroemdste 
bewoner van het pand, Louise-Marie, de eerste Belgische koningin.

Na de middag maken we uitgebreid kennis met de stad tijdens een gegidste stads-
wandeling. We maken meteen al enkele zijsprongetjes naar ‘De Zee’, een grootschalig 
kunstevenement over de zee. 

We ronden de dag af met een bezoek 
aan MuZee, het kunstmuseum aan zee 
voor Belgische kunst met een maximale 
openheid en toegankelijkheid. In MuZee 
brengen we een gegidst bezoek aan de 
expositie ‘De Zee’. Deze bijzondere ten-
toonstelling vormt een eerbetoon aan de 
Belgische kunstpaus Jan Hoet. 

Doorheen de dag worden er meerdere 
pauzes voorzien die naar eigen keuze 
worden ingevuld.

Relighting in de 
sporthal
De 21-jaar oude verlichting in sporthal 
Ter Muncken vertoont steeds meer 
mankementen en is dringend aan ver-
vanging toe. Ze wordt vervangen door 
duurzame en energiezuinige armaturen 
met elektronische ballasten. 

De werken vinden plaats in het voorjaar 
en worden dusdanig ingepland dat alle 
activiteiten kunnen blijven doorgaan.

Interscolaire zwemnamiddag

Van  l ez ing  to t 
workshop en demo
Droom je van jouw eigen moes-
tuin? Wil je je vrienden verrassen 
met de allerlekkerste gin-tonic? 
Zoek je tips voor jouw city-trip 
naar Rome?  

Het kan allemaal met het vor-
mingsaanbod van Spikkerelle!

Van lezing tot workshop
Op het programma staan voordrachten 
over vierkantemetertuinieren, het Antieke 
Rome, het overzetten van cd’s en dvd’s, 
wegwijs voor tabletgebruikers en een be-
schouwende lezing over de gevolgen van 
internet voor onze privacy. 

Tijdens de workshops ‘alles voor de per-
fecte gin-tonic’ of ‘creatieve fotografie in 
Avelgem’ gaan we actief aan de slag. 

Meer informatie over het vormingsaan-
bod vind je op www.uitinavelgem.be/
spikkerelle. 

Voor info en inschrijvingen kun je terecht bij 
de dienst jeugd en cultuur op 056 65 30 90 
of via e-mail naar cultuur@avelgem.be.

PRAKTISCH: zaterdag 28 maart 2015 van 
8.30 tot 19.30 uur | € 34 | vertrek aan Spikkerelle | vooraf inschrijven noodzakelijk: 
Spikkerelle, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be

ZWEMBAD PAS OM 18.00 UUR OPEN VOOR PUBLIEK
Op woensdag 25 februari staat het zwembad van Avelgem volledig in het teken van 
de interscolaire zwemnamiddag. Meer dan 300 kinderen geven het beste van zichzelf. 
Dit kan zowel individueel als in groep. 

Kort na de middag komen het 1ste, 2de en 3de leerjaar aan bod. Eerst worden de 
individuele reeksen afgewerkt om af te sluiten met een zwemmarathon per school. 
De prijsuitreiking van de jongste leerjaren is voozien om 15.00 uur. 

Daarna is het de beurt aan alle jongens en meisjes van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Na de individuele schoolslag en/of crawlwedstrijd sluiten ook zij af met een zwemma-
rathon. De prijsuitreiking voor de oudere jaren is voorzien om 17.00 uur. De kinderen 
die nog geen zwemslag beheersen kunnen vanaf 17.00 uur een les watergewenning 
volgen.

Opgepast: het zwembad zal pas vanaf 18.00 uur open zijn voor publiek.
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Leven en welzijn

Dorpsrestaurant ZOHRA is verhuisd  
naar Woonzorghuis Ter Meersch! 

Sinds de komst van de 
nieuwe regering zijn er 
heel wat geruchten over 
het verdwijnen van allerlei 
premies. 
We zetten dan ook graag 
even de dingen op een 
rijtje. 

Premies voor bestaande woningen 
De Vlaamse renovatiepremie voor het uitvoeren van grondige re-
novatiewerken wordt hervormd. De premie van maximaal 10.000 
euro wordt een belastingvermindering. Het aanvragen van de pre-
mie gebeurt via de belastingaangifte en wordt gespreid over 3 jaar. 
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar vanaf de zomer 2015.

De Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie voor kleinere 
renovatiewerken en het uitvoeren van aanpassingen voor 65+ers 
blijft ongewijzigd. 

De gemeentelijke premies en de premies van de netbeheerder 
Eandis blijven voorlopig ongewijzigd. In 2015 bestaan er premies 
voor dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, muur-, vloer – en kel-
derisolatie, het plaatsen van een warmtepomp en een zonneboiler.

Ook de sociale dakisolatiepremie voor private huurwoningen blijft 
van toepassing.

De Vlaamse energielening aan 0 of 2 % rente voor werkzaamheden 
die je woning energievriendelijker maken, blijft behouden. Je kunt 
maximaal 10.000 euro lenen om over 5 jaar terug te betalen. 

De belastingvermindering voor dakisolatie (30%) blijft geldig voor 
facturen die betaald zijn in 2015.

Premies voor nieuwbouwwoningen 
De premie van de netbeheerders voor het behalen van een laag 
E-peil blijft bestaan in 2015. Ook het plaatsen van een zonneboiler 
of warmtepomp geeft recht op een premie.

Belastingvermindering aankoop woning Woonbonus: voor leningen 
die vanaf 01.01.2015 worden aangegaan, wordt het basisbedrag 
dat voor de belastingvermindering in aanmerking komt, vermin-
derd, waardoor je ook een lagere belastingvermindering ontvangt. 
De vermindering wordt berekend aan een vast tarief van 45% 
(het op één na hoogste tarief uit het vorig systeem). De nieuwe 
regelgeving moet nog verder worden uitgewerkt.

Meer info: dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem,  
056 65 07 70

Een ploegje van zes vrijwilligers staat 
klaar om wekelijks in duo het restau-
rant draaiende te houden, ondersteund 
door een professionele medewerker van 
ZOHRA. 

Komen eten kan elke dinsdagmiddag voor iedereen 
vanaf 65 jaar. Ook wie jonger is en een zorgbe-
hoefte heeft, is welkom. Wie moeilijk tot bij ons 
geraakt, kan thuis opgepikt worden.

Wil je graag wat meer info? Neem dan contact op! 
Je vindt ons in het Sociaal Huis of op het nummer 
056 65 30 36. Wij zien het alvast naar uit om jullie 
te verwelkomen in de nieuwe zaal! 

Praktisch?

Kostprijs: € 7,50 (soep, 
hoofdgerecht, dessert en 
koffie).

Plaats: polyvalente ruimte 
van het Woonzorghuis Ter 
Meersch, Leopoldstraat 26.

Inschrijven voor het dorps-
restaurant kan tot de woens-
dagmiddag via ZOHRA (056 
65 30 36) of het Sociaal Huis 
(056 65 07 70) 

MENU februari 2015:

• 3/02/2015: aspergesoep, worst met 
rode kool met appeltjes en gekookte 
aardappelen, vanillepudding

• 10/02/2014: pompoensoep, koningin-
nenhapje met champignons en peterse-
lieaardappelen, bavarois

• 17/02/2014:  erwtensoep,  steak  
bearnaise met rauwkost en frietjes, 
mokkapudding

• 24/02/2014: seldersoep, rundsburger 
met raap en uistampot, chocoladepudding

Energiepremies 2015
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Leven en welzijn

Bevolking

Geboorten
04.12.2014 Alicia Metelitzin,  
dochter van Axel en  Jennifer De 
Greef

23.12.2014 Nina Majri,  
dochter van Salah en Lisbeth 
Vantwembeke

29.12.2014 Kiara Vanglabeke,  
dochter van Jens en Kimberley 
Vanderhauwaert

09.01.2015 Piti Van de Kerckhove,  
zoon van Pascal en Praew Suya

Huwelijken
12.12.2014 Andy Depraetere en Sofie 
De Houwer

30.12.2014 Daniel Migdisi en Melina 
Balta

09.01.2015 Akim Hassani en Lies 
Coppens

Overlijdens
08.12.2014 Jenny Salembier,  
echtgenote van Eric Deprez

09.12.2014 Marcel Algoet,  
echtgenoot van Irène Biebuyck

17.12.2014 Rudy Byttebier,  
echtgenoot van Lieve Decraene

17.12.2014 Augustin Delahousse,  
echtgenoot van Diana Desmet

18.12.2014 Maria Vandevelde,  
weduwe van André Velghe

25.12.2014 Marcella Demets,  
echtgenote van Gérard Michiels

04.01.2015 Gilbert Pot,  
echtgenoot van Rosette Spileers

05.01.2014 Rosa Vandevelde,  
echtgenote van Ruddy Van Dorpe

07.01.2015 Arseen Planckaert, 
weduwnaar van Laura Germeaux

12.01.2015 Bertha Dumont,  
weduwe van Léon De Jonghe

14.01.2015 Germaine Vancoppenolle, 
weduwe van Georges Balcaen

15.01.2015 Nicole Petit,  
weduwe van Dominique Fournier

Jubilea en ontvangsten

Fernard Haerhout en Rejane Commerman  
Diamanten Bruiloft (Estaimpuis 18/12/1954)

Ontvangst Wielerclub Demeyer Hand in Hand Outrijve 
ter gelegenheid van het behalen van de titel “Konink-
lijk” 13/12/2014

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

Woensdag 
25 februari

Textiel- 
inzameling

Stop jouw herbruikbaar textiel in de 
stevig dichtgebonden textielzak, die je 
vooraf in je brievenbus krijgt.

De zakken worden afgehaald vanaf 8.00 
uur. Zet deze tijdig op de stoep.

Wat mag er in de textielzak?
Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen, 
draagbaar schoeisel, lederwaren,… 

Wat mag er zeker niet in de 
textielzak?
Vuile kledij en textiel, versleten schoei-
sel, vloerbekleding, ander afval,…

Bedankt!
www.dekringloopwinkel.be
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Handige weetjes
Nieuw in de bibliotheek

Nieuwsgierig naar de recent aangekoch-
te materialen? Alle aanwinsten worden in 
de bibliotheek op één plaats verzameld. 
Eveneens vind je een mooie opsomming 
- met covers en doorklikmogelijkheid 
voor bijkomende info – via de website 
van de bibliotheek.

Online verlengen en reserveren:  
ontdek Mijn Bibliotheek
Wat is Mijn Bibliotheek?
Mijn Bibliotheek is een eenvoudig en ge-
bruiksvriendelijk onlinesysteem waarmee 
je van overal je activiteiten in de biblio-
theek kunt beheren. 

Met Mijn Bibliotheek kun je
• je ontleningen en uitleenhistoriek 
opvolgen

• de uitleenperiode van ontleende ma-
terialen verlengen en zo maningen 
vermijden

• materialen reserveren
• de digitale collecties van de bibliotheek 
gebruiken: GoPress (krantenarchief) 
en e-boeken

• je te betalen of betaalde bijdragen 
bekijken

• je lidmaatschappen van verschillende 
bibliotheken beheren (niet langer meer 
beperkt tot West-Vlaanderen)

• de bibliotheekkaarten van je gezinsle-
den op één en dezelfde plek beheren.

• Mijn Bibliotheek is ook vlot bruikbaar 
op tablets en smartphones

Hoe?
Surf naar zoeken.avelgem.bibliotheek.be/ 
en klik rechtsboven op Mijn Bibliotheek.

Een eenmalige registratie is 
noodzakelijk
Surf naar zoeken.avelgem.bibliotheek.be/ 
en klik rechtsboven op Mijn Bibliotheek. 
Kies de optie: ‘Nog niet geregistreerd? 
Maak een profiel aan’.

De registratie bestaat uit 3 stappen:
• vul de naam van je bibliotheek in – 
Avelgem (Bibliotheek Avelgem)

• vul je rijksregisternummer of biblio-
theekpasnummer in en je paswoord 
(= je geboortedatum, bv. 01/01/1990) 
(je paswoord kun je later wijzigen in 
een zelfgekozen paswoord

• vul alle gevraagde gegevens in (e-
mailadres, gebruikersnaam,…) en je 
bent klaar om alle mogelijkheden van 
Mijn Bibliotheek te ontdekken.

Heb je vragen of hulp nodig? Kom naar de 
bibliotheek, we helpen je met veel plezier!

Vermijd maningen dankzij 
een gratis herinneringsmail 
Bezorg de bibliotheek je mailadres, dan 
krijg je automatisch, enkele dagen voor 
het vervallen van je uitleentermijn, een 
gratis herinneringsmail. 

Deze herinneringsservice van de bibli-
otheek is een geheugensteuntje om 
maningen te voorkomen. 


