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www.avelgem.be/e-loket

Heb je een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), 
een bewijs van woonst, een reistoelating voor minderjarigen of een ander attest 
nodig van bij de dienst burgerzaken? Neem dan zeker een kijkje op 
het e-loket. Want voortaan kun je al deze attesten gratis aanvragen. Je vult 
gewoon de nodige gegevens in en de volgende werkdag wordt het attest gratis 
verstuurd met de post.

Via het gemeentelijk e-loket kun je een bezoek brengen aan de 
gemeente zonder jouw huis te verlaten.

Bedrijvengids 
In dit onderdeel worden alle Avelgemse 
ondernemers op de kaart gezet. 

Begraafplaatsen
Met deze tool kun je je bezoek aan de 
begraafplaats voorbereiden. Je kunt er 
op voorhand de ligging van de graven, 
het urnenveld, het columbarium en 
de strooiweide raadplegen. De tool is 
ook rechtstreeks bereikbaar op www.
avelgem.be/begraafplaatsen.

Landbouw en milieu 
Hier kun je onder meer terecht voor de 
aanvraag van de premies voor duur-
zaam energieverbruik.

Meldingen
Via het meldingsformulier kun je, 
als inwoner van Avelgem, ons jouw 
vragen, opmerkingen of problemen 
melden.

Police-on-web 
Dit is het e-loket van de politie waar je 
ondermeer een klacht kunt neerleggen 
voor een fiets- en/of brommerdiefstal. 

Ruimtelijke ordening 
Verhuis jij binnenkort en wil je plaats 
voor de verhuiswagen voor de deur? 
Of wil je werken uitvoeren waarbij je 
een deel van het openbaar domein wil 
innemen? Doe je aanvraag dan bij de 
dienst ‘ruimtelijke ordening’.

Solliciteren 
Momenteel zijn er geen openstaande 
vacatures, maar hier kun je ook altijd 
spontaan solliciteren.

UiT in Avelgem 
Hier vind je naast het meldingsfor-
mulier voor evenementen ook jouw 
digitale bibliotheek. Van thuis uit een 
boek verlengen of reserveren, gebruik 
maken van de online catalogus, een 
idee bezorgen, …? Het kan allemaal via 
het e-loket bij UiT in Avelgem. 

Burgerzaken

Daarnaast kun je op 
www.avelgem.be/e-loket 
ook nog terecht voor an-
dere diensten

Goed om weten 
Als je een gebruikersaccount aanmaakt en inlogt als je onze website bezoekt dan 
worden velden met persoonlijke gegevens automatisch ingevuld. Dat geldt voor alle 
digitale formulieren die je op www.avelgem.be invult.

Meer info bij de dienst onthaal en communicatie op 056 65 30 30 of via info@avelgem.be.
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Uw gemeente

Nieuw: de biometrische internationale reispas 
Avelgem is gestart met de afgifte van 
biometrische reispassen. Ook voor be-
paalde vreemdelingenkaarten worden 
voortaan de biometrische gegevens 
gebruikt. Bij de aanvraag wordt een 
pasfoto ingescand en worden vin-
gerafdrukken en een digitale hand-
tekening genomen. Hierdoor zijn de 
nieuwe reispassen beter beschermd 
tegen vervalsing en voldoen ze ook 
aan de Europese eisen. 

De reispassen worden enkel met een gel-
digheidsduur van 5 jaar afgeleverd en kun-
nen in geen geval nog verlengd worden. 

De reispas is een officieel erkend en 
bruikbaar reisdocument in de vorm van 
een boekje waarmee je wereldwijd terecht 
kunt. Opgepast, sommige landen eisen 
ook nog een visum. Het ‘gewone boekje’ 
bestaat uit 32 pagina’s. Wie heel veel reist, 
kan eventueel kiezen voor een reispas 
met 64 pagina’s. Deze reispas kan enkel 
in spoedprocedure aangevraagd worden.

De leveringstermijn voor de normale pro-
cedure is 10 werkdagen. Voor de spoed-
procedure is dit 24 uur of 1 werkdag op 
voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór 
15 uur, anders moet je rekening houden 
met 48 uur of 2 werkdagen. 

De kostprijs is afhankelijk van de leeftijd 
en de gekozen procedure:

vanaf 18 jaar: 
• normale procedure € 81 
• spoedprocedure € 251

minder dan 18 jaar:
• normale procedure € 51 
• spoedprocedure € 220

Kwaliteitseisen pasfoto
De kwaliteitseisen van de pasfoto zijn nog 
strenger geworden en moeten voldoen 
aan een aantal normen. Zo niet, wordt 
de foto geweigerd. Denk dus zeker aan 
de volgende richtlijnen als je een nieuwe 
pasfoto laat maken:

• je mag niet (glim)lachen op de pasfoto, 
hou een neutrale gezichtsuitdrukking 
met gesloten mond

• hou je hoofd en schouders recht(op), 
recht vóór de camera.

• maak het gezicht volledig vrij: het 
voorhoofd, de kin en de aanzet van de 
oren moeten zichtbaar zijn

• 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.

Opgelet
De aanvraag moet steeds persoonlijk ge-
beuren. Het aanvraagformulier van een 
minderjarige moet ook steeds worden 
ondertekend door de minderjarige zelf en 
door een van de ouders. Alleen kinderen 
jonger dan 6 jaar zijn vrijgesteld van de 
handtekening. Bij kinderen jonger dan 
12 jaar worden geen vingerafdrukken 
afgenomen.

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

Op 25 mei verkiezen de Belgen tegelijker-
tijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en voor de 
Parlementen van de Gemeenschappen en 
de Gewesten. De burgers van de lidstaten 
van de Europese Unie kunnen aan deze 
verkiezingen niet deelnemen. 

Wie als burger van een lidstaat van de 
Europese Unie in België verblijft, maar niet 
de Belgische nationaliteit heeft, kan hier op 
25 mei wel deelnemen aan de verkiezing 
van het Europees Parlement en stemmen 
voor kandidaten op Belgische lijsten. 

De inschrijving op de kiezerslijst moet 
worden gevraagd ten laatste op 28 fe-
bruari 2014. 

Er zijn 4 voorwaarden om als Europese 
burger aan deze verkiezing deel te kun-
nen nemen:

1. Je moet de nationaliteit hebben van 
een van de volgende 27 landen: 
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

2. Een hoofdverblijfplaats hebben in 
België en ingeschreven zijn in het 
bevolkings- of in het vreemdelingen-
register van de gemeente waar je 
verblijft. Deze voorwaarde moet ten 
laatste op 1 maart 2014 vervuld zijn.

3. Minstens 18 jaar oud zijn op 25 mei 
2014 en niet uitgesloten of geschorst 
zijn uit het kiesrecht. Tevens mag je 
jouw stemrecht niet verloren hebben 
in jouw land van herkomst door een 
individuele rechterlijke of administra-
tieve beslissing.

4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst. 

Dit doe je met een formulier dat je 
krijgt bij de dienst burgerzaken. Het 
formulier moet ten laatste op 28 fe-
bruari 2014 terug bezorgd worden.

Jouw aanvraag wordt vervolgens onder-
zocht. Wanneer je door het college van 
burgemeester en schepenen als kiezer 
wordt erkend, ontvang je een officieel 
bericht van de gemeente. 

Opgelet 

Je kunt dan niet meer deelnemen aan de 
Europese verkiezingen in jouw land van 
herkomst. 

In België geldt de stemplicht. Zodra je in-
geschreven bent op de kiezerslijst, ben je 
dus wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 
te gaan stemmen.

Indien je als Europese burger in het ver-
leden (bv. voor de Europese verkiezingen 
van 7 juni 2009) reeds een aanvraag in-
gediend hebt en je toen als kiezer erkend 
werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in 
te dienen. 

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

Verkiezingen: Europeanen kunnen stemmen
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Leefomgeving

Nieuwe prijzen toegang containerpark 
en aanpak zwerfvuil

De nieuwe afvalwetgeving (VLAREMA) bepaalt dat 
een gemeente de afvaltarieven moet berekenen vol-
gens het principe ‘de vervuiler betaalt’, vertrekkende 
van de werkelijke kosten (artikel 5.1.1 Vlarema). 

Na aanpassing van de gemeentelijke afvalzakken 
binnen de IMOG regio, werd in de gemeenteraad 
van 23 december 2013 beslist om ook de prijzen 
van de afvalstoffenbonnen te verhogen volgens het 
regionaal voorstel:

• afvalstoffenbon voor de kleine gebruiker (te voet, zonder hulpmiddelen): 2 euro/bon
• afvalstoffenbon voor de personenwagen: 5 euro/bon
• afvalstoffenbon voor de aanhangwagen/bedrijfsafval 10 euro/bon

De afvalstoffenbonnen kunnen afzonderlijk gekocht worden.
Het milieustraatje en het binnenbrengen van klein gevaarlijk afval, frietvet en elektrische 
toestellen (bruin- en witgoed) blijven weliswaar gratis. 

We herinneren je ook graag nog even aan de andere inzamelkanalen die helpen om jouw 
bezoek aan het containerpark te beperken: 
• huis-aan-huisophaling voor PMD, papier en karton
• glasbol en textielcontainer
• tuinafvalbak en grofvuilophaling van IMOG

Het gemeentebestuur paste ook het reglement tegen zwerfvuil aan. Voortaan worden 
boetes van 25 euro (voor hondendrol, blikken, …) tot 1000 euro (voor illegale stort 
vanaf 500 kg) voorzien. 

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

Randactiviteiten Ronde van Vlaan-
deren 2014 in Avelgem

Belangrijk bericht voor iedereen die op zondag 
6 april een activiteit wil organiseren langs het 
parcours van de Ronde van Vlaanderen. 

Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of pu-
blicitaire activiteit omwille van de doortocht van de 
“Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en de “Ronde 

van Vlaanderen voor Elite” wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze 
voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund door de burgemeester.

Alle aanvragen tot vergunning voor activiteiten moeten ten laatste op 4 februari 2014 
gemeld worden via het ‘meldingsformulier evenement’ van het evenementenloket van 
de gemeenten (www.avelgem.be/uitinavelgem/evenementenloket).

Aanpassingen 2014
De gemeente verkoopt geen compostvaten en rattenvergif meer op het containerpark. 
Voor compostvaten kun je wel nog steeds terecht bij IMOG op 0800 99 827 of www.
imog.be. Ook volgende premies worden niet langer toegekend:

• toelage voor het onderhoud en de aanleg van kleine landschapselementen
• subsidie voor het inzaaien van groenbedekking
• geboortepremie
• toelage voor de bouw van individuele zuiveringsinstallaties, het afkoppelen van sep-
tische putten en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

• subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen 

Meer info bij de dienst mlilieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be.

Inschrijfstrook 
hakselronde 
10 tot 28 maart 2014

Voornaam:

Naam:

Straat en nr.:

Gemeente:

E-mail:

Het snoeihout zal gelegen zijn in de 

                              straat, nr.: 

Ik wens het hakselhout te behouden/ niet 
te behouden (schrappen wat niet past).

Handtekening en datum:

Hakselronde
Ook in 2014 wordt er gehakseld.

Praktisch

• Wanneer? Van 10 tem 28 maart 2014.
• Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf 
het tweede werkuur wordt 25 euro per 
begonnen uur gerekend.

• Inschrijven? Bezorg het inschrijfstrook-
je aan de dienst milieu in het gemeente-
huis, via www.avelgem.be/hakselen of 
stuur uw gegevens door naar milieu@
avelgem.be. De inschrijvingen worden 
afgesloten op dinsdag 18 februari 2014.

Worden niet gehakseld noch meegenomen: 
snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar 
gestapeld zijn, takken met doornen of stekels, 
takken met een diameter dikker dan 8 cm, wor-
tels, siergrassen, varens, bamboe, timmerhout 
van oude deuren, ramen of ander plantaardig 
afval dat geen snoeihout is. 
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Vrije tijd

Is een smartphone ge-
makkelijker dan een gsm?
Als de batterij van je GSM versleten is, koop je dan een nieuwe 
GSM of koop je een smartphone? Met een smartphone kun 
je even goed bellen als met een GSM, maar je kunt er ook 
foto’s mee nemen, je agenda bijhouden, op het internet gaan, 
e-mailen, apps downloaden en nog veel meer.

In deze voordracht worden de meest courante functies van 
smartphones uitgelegd. 

Deze workshop wordt gegeven door Johan De Schrijver, les-
gever bij Seniornet Vlaanderen.

Praktisch: donderdag 6 februari, van 14.00 tot 16.30 uur in 
Ter Biest, Doorniksesteenweg 77a, Avelgem, € 5

Info en inschrijven: dienst jeugd en cultuur, Scheldelaan 6, Avel-
gem, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be

Gebruik het krantenarchief 
van de bib ook thuis
Wie voor een schoolopdracht of uit nieuwsgierigheid zijn kennis 
wil bijschaven, kon in het verleden terecht bij Mediargus. Deze 
digitale kranten- en tijdschriftendatabank breidde verder uit en 
kreeg een nieuwe naam: Gopress. Je kunt dit krantenarchief 
via de bibliotheekcatalogus raadplegen of in de bib op de vaste 
publiekspc’s of via draadloos internet op je tablet, laptop, smart-
phone de complete artikels lezen. 

Gopress biedt ook de mogelijkheid om thuis artikels uit de bekend-
ste Vlaamse kranten (twee dagen na publicatie) en tijdschriften 
van de Roulartagroep (twee weken na publicatie) te lezen. 

Hoe kun je van thuis uit het “Gopress-krantenarchief” raadplegen?
• wie geen lid is van de bibliotheek moet zich eerst inschrijven
• vraag je ticket met unieke activeringscode op aan één van de 
bibliotheekmedewerkers

• volg de verschillende stappen van het instructieblad
• je kunt zoveel zoeken als je wil en je krijgt de volledige tekst 
van de artikels op je scherm

Dankzij jouw mening verbeteren wij graag 
onze werking! We vragen je dan ook om deel 
te nemen aan het gebruikersonderzoek over 
Spikkerelle en de bibliotheek.
De Universiteit Antwerpen organiseert een gebruikersonderzoek 
over bibliotheken en gemeenschapscentra. Avelgem doet hier-
aan mee en we zijn natuurlijk geïnteresseerd om te horen wat 
je over ons denkt. Ook wie niet vertrouwd is met Spikkerelle 
of de bibliotheek vragen we de enquête in te vullen via  
www.v2020.be. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen.

Geen computer of internetverbinding bij de hand? Vraag een 
papieren enquête in Spikkerelle of in de bibliotheek. Of gebruik 
de internetpc’s in de bibliotheek.

Je maakt kans op een vliegreis 
naar New York of op een van de 
vele iPads. Bovendien red je, door 
de enquête in te vullen, 1 m² be-
dreigd regenwoud.

Deelnemen kan tot eind  
februari 2014.

Culturele uitstap: Leuven
Tijdens de culturele uitstap van dit jaar ontdekken we de mooiste 
kanten van Leuven! Via een gegidste stadswandeling ontdekken 
we de voornaamste bezienswaardigheden van de stad. We wande-
len langs de Grote Markt met het stadhuis en de Sint-Pieterskerk 
en brengen een bezoek aan het Groot Begijnhof. 

Na de middag maken we kennis met het Leuvense kunstmuseum 
M. Het complex en de stad zijn er letterlijk met elkaar verweven: 
het gebouw opent en plooit zich naar de omgeving, terwijl het pu-
blieke stedelijke leven doordringt tot in het hart van het museum. 

We ronden onze dag af met een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Ravage’. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog vormt de 
aanleiding voor deze expositie met als centraal thema kunst en 
cultureel erfgoed in tijden van conflict. De tentoonstelling plaatst 
interventies en reflecties van hedendaagse kunstenaars naast 
kunstwerken uit het verleden.

Doorheen de dag worden er voldoende pauzes voorzien, die naar 
eigen keuze kunnen worden ingevuld.

Praktisch: zaterdag 22 maart van 8.00 tot 19.00 uur, parking 
Spikkerelle, € 34, inschrijven vóór 14 februari 2014

Info en inschrijven: dienst jeugd en cultuur, Scheldelaan 6, Avelgem, 
056 65 30 90, cultuur@avelgem.be
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Vrije tijd

Genetisch ge-
manipuleerde 
voeding op ons 
bord. 
Realiteit 
of fictie?
I n t e r a c t i e v e  v o o r d r a c h t  m e t 
vraagstelling.

René Custers (Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie Gent) geeft duiding 
over genetische gewijzigde landbouw 
en voeding.

Wat zijn de mogelijkheden en welke zijn 
de gevaren? 

Iedereen welkom, inkom gratis. 

Praktisch: donderdag 20 februari 
om 20.00 uur in Spikkerelle

Meer info op 0478 57 94 31 of via info@
debouvrie.com.

Een organisatie van de Landbouwraad 
Avelgem i.s.m. de gemeente. 

Woensdag 26 februari 
Interscolaire zwemnamiddag  
Zwembad open om 18.00 uur
Op woensdag 26 februari staat het zwembad van Avelgem volledig 
in het teken van de interscolaire zwemnamiddag. Meer dan 300 kin-
deren geven op deze namiddag zowel individueel als in groep het 
beste van zichzelf. 

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

Daarna is het de beurt aan alle jongens en meisjes van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Deze werken een individuele schoolslag en/of crawlwedstrijd af om vervolgens ook 
af te sluiten met een zwemmarathon. De prijsuitreiking voor de oudere jaren staat 
gepland om 17.00 uur. De kinderen die nog geen zwemslag beheersen kunnen vanaf 
17.00 uur een les watergewenning volgen.

Het zwembad zal pas vanaf 18.00 uur open zijn voor publiek. 

Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.

Sportwerking 
wordt  
gemeentelijk
De voorbije 20 jaar deed het gemeente-
bestuur een beroep op vzw Sportbeheer 
Avelgem om de sportaccommodaties 
te beheren en om een sportaanbod te 
ontwikkelen. 

Gewijzigde wetgeving zorgt er ech-
ter voor dat dit niet meer mogelijk 
is. Als gevolg daarvan werd de vzw 
Sportbeheer Avelgem op 31 decem-
ber 2013 na 20 succesvolle jaren 
ontbonden. 

De vo l led ige werk ing van vzw 
Sportbeheer Avelgem is met ingang 
van 1 januari 2014 overgenomen door 
het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur 
dankt alle leden van vzw 
Sportbeheer Avelgem die 
zich de voorbije 20 jaar 
vrijwillig hebben ingezet.

Keuzefilm 1: Iep! Keuzefilm 2: Rango

Woensdag 19 februari 2014 om 13.30 uur | € 2,50 - € 2: vrijetijdspas - € 3: volwassenen.  
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be.

Ook in 2014 presenteren de dienst jeugd en cutuur en de sportdienst een waaier aan 
activiteiten. In de krokusvakantie vliegen we er al meteen in! Wat vind je ervan om 
zelf tandpasta te maken? Of ontwerp je liever je eigen viltpopje? Voor de waterratten 
is er maandag, woensdag en vrijdag prijzen-, pannenkoek- en discozwemmen. Zijn de 
sportkriebels nog niet uitgewerkt, dan kun je deelnemen aan de sportinstuif (dinsdag) 
of het discobowlen (donderdag). Op dinsdag 4 maart organiseert de dienst Jeugd & 
Cultuur een kleutercarnaval in Spikkerelle. De animatoren van de kinderclub staan in 
voor de animatie en begeleiding. 

Vergeet alvast je vrijetijdspas niet te verlengen! Dit kan telefonisch, via mail of in 
Spikkerelle of bij de sportdienst. Heb je nog geen vrijetijdspas, dan moet je er één 
aanschaffen om te kunnen deelnemen. Je betaalt hiervoor 2 euro.

Vanaf 7 februari ontvang je de vakantiewijzer op school. Je kunt het programma ook 
nalezen op www.uitinavelgem.be. Snel inschrijven is de boodschap!

Speelkriebels 

Stem via www.uitinavelgem.be/jeugdfilmkeuze voor jouw favoriete film. Vanaf 12 
februari ontdek je daar welke film door jullie gekozen werd en vertoond zal worden!

Kies welke film je wil zien op 19 februari
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Leven en welzijn

Sociaal Huis 

In het Sociaal Huis zitten verschil-
lende diensten. Je kunt er elke 
werkdag terecht tussen 08.30 en 
12.00 uur en op dinsdag ook van 
16.00 tot 19.00 uur. Kom gerust 
eens langs tijdens de openings-
uren. Wij zijn er voor jou. 

De Sociale Dienst van het OCMW 
staat onder meer in voor:
• informatie, advies, verwijzing en psy-
cho-sociale begeleiding

• maatschappelijke integratie onder de 
vorm van leefloon, tewerkstelling en 
arbeidsbegeleiding

• juridische bijstand omtrent schuldbe-
middeling

• hulp bij huisvestingsproblemen

• oplaadpunt van budgetmeters

• federale verwarmingstoelagen

• sociale administratie

• materiële opvang voor asielzoekers toe-
gewezen aan het Lokaal Opvanginitiatief 
(LOI)

• budgetbeheer, budgetbegeleiding, 
schuldbemiddeling en schuldhulpver-
lening

• financiële hulp

• samenwerking met voedselbank

De dienst Woon-Zorg staat in voor
• advies en hulp bij aanvraag van premies 
voor renovatie en verbouwen

• aanvraag en hulp bij sociale toelagen 
en parkeerkaart

• appreciatie- en zorgtoelage

• aanvraag van een sociale huurwoning

• huren woning: rechten en plichten van 
huurder en verhuurder

• uitleg over welke diensten bestaan in 
de zorg

• zorgcoördinatie

• aanvragen voor school- en studietoe-
lagen

• vragen i.v.m. kinderopvang

• projecten gezondheidspreventie

• …

ZOHRA staat voor Zorg aan Ouderen en 
Hulpbehoevenden in het Rurale gebied 
Avelgem. 

De dienstverlening van Zohra is heel uit-
eenlopend.

• gratis dienstverlening (bezoekjes, hulp 
in en om het huis, leeshulp,..)

• vervoer

• boodschappen

• klussen

• oppas

• verjaardagsbezoekjes

• wekelijks dorpsrestaurant

• armoedebestrijding

• ontmoetingsmomenten rond gezonde 
voeding

• voorleesproject voor kleuters

• huiswerkbegeleiding

De Lokale Werkwinkel vzw VDAB in 
het Sociaal Huis is open op dinsdag van 
8.30 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 
uur. Je kunt er:

• inschrijven en uitschrijven als werk-
zoekende

• meer vernemen over de VDAB-
dienstverlening

• informeren naar vacatures

• attesten opvragen

Het PWA-dienstenchequebedrijf 
staat in voor de organisat ie van 
poetshulp via dienstencheques en 
PWA-dienstverlening.

Deze hulp varieert van tuinonderhoud en 
klusjes bij particulieren, kinderopvang en 
maaltijdbegeleiding in scholen tot meer 
specifieke taken bij vzw’s en feitelijke 
verenigingen.

Groep UBUNTU is een autonome en plu-
ralistische organisatie die zich inzet voor 
de levenskwaliteit van personen met een 
beperking en voor hun omgeving. 

Je kunt er terecht met vragen voor alles 
wat te maken heeft met het dagelijkse 
leven (enkel op afspraak).

Meer info in het Sociaal Huis, Leopoldstraat 
66 in Avelgem op www.avelgem.be/soci-
aalhuis op 056 65 07 70 of via sociaalhuis@
avelgem.be.
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Leven en welzijn

Nieuwe openingsuren 
Kind en Gezin Avelgem
• Maandagvoormiddag: 9.00 – 11.30 
uur

• 2de, 4de en 5de maandagavond: 
17.30 – 20.00 uur

• 2de en 4de woensdagvoormiddag: 
9.00 – 11.30 uur

• 2de, 3de en 4de donderdagvoor-
middag: 9.00 – 11.30 uur

• 1ste en 3de vrijdagvoormiddag: 
9.00 – 11.30 uur

Renaat Quatannens en Eliana Polfliet Gouden Bruiloft 
(24/12/1963 Oostrozebeke) 

Wachtdiensten
• de apotheek van wacht is te 

bereiken via een nieuw num-
mer en een nieuwe website: 
0903 922 48 (tussen 22.00 en 
9.00 uur € 1,5 per minuut) of 
www.geowacht.be 

• dokter: 056 64 75 20 
maar 055 38 89 00 voor de inwo-
ners van Kerkhove

• tandarts: 0903 399 69

Bevolking

Geboorten
28.11.2013 Olivier Debusschere, 
zoon van Dominique en Sylvie 
Vlericq

06.12.2013 Charlotte Delaere, 
dochter van Kurt en Ulrike Debels

26.12.2013 Zalitho Vermeulen,  
zoon van Isaura

11.01.2014 Finn Segaert, zoon van 
Deef en Séverine D’hondt

13.01.2014 Ina Sobrie, dochter van 
Gunther en Kimberly Callens

Huwelijken
13.12.2013 Jörgen Vande Velde en 
Debbie Noreilde

21.12.2013 Maarten Deconinck en 
Tatiana Mahieu

Overlijdens
07.12.2013 Elisabeth Demeester, 
weduwe van Maurice Kerkhove

11.12.2013 Marcelle Balcaen, we-
duwe van Emile Deschamp

17.12.2013 Etienne Marroyen, echt-
genoot van Gabriëlle Huyghe

18.12.2013 Erik Rommens, echtge-
noot van Monique Delft

24.12.2013 Maurice De Keyser, 
echtgenoot van Agnes Carteur

25.12.2013 André Decruyenaere, 
weduwnaar van Georgette Vandorpe

03.01.2014 Denise Verkest, wedu-
we van Richard Vancauwenberghe

07.01.2014 Ivette Lampole, echtge-
note van Hiloné  Vallez

10.01.2014 Gabriël Heffinck, echt-
genoot van Anna De Lombaerde

10.01.2014 Frans Deviaene, echt-
genoot van Jacqueline Lefebure

12.01.2014 Carsten Vandeburie, 
zoontje van Stijn en Lien 
Zwertvagher

14.01.2014 Norbert Rommens, 
weduwnaar van Rosalie Van Den 
Heede

14.01.2014 Jules Villyn, weduwnaar 
van Olivia Decraene

17.01.2014 Judith Vandevelde, 
echtgenote van Gabriël Depraetere

18.01.2014 Ginette Boyart, echtge-
note van Frans Seynaeve

Jubilea

José Deviaene en Yvonne Daveloose Diamanten Bruiloft 
(21/11/1953 Heestert) 

Hulp nodig bij 
het aanvragen 
van school- en 
studietoelagen?
Ook voor 2013-2014 kunnen 
heel wat gezinnen een beroep 
doen op de school- en stu-
dietoelagen van de Vlaamse 
Gemeenschap. Een aanvraag 
doen kan online of op papier 
tot en met 1 juni 2014. Heb je 
hulp nodig? Dan kun je terecht 
bij de dienst Woon-Zorg in het 
Sociaal huis op dinsdag en don-
derdag tussen 9 en 12.00 uur of 
op afspraak.

Wat breng je allemaal mee?
• elektronische identiteitskaart, pin-
code of federaal token; een federaal 
token kun je aanvragen via www.
belgium.be 

• bewijzen van alimentatiegeld (aan de 
hand van rekeninguittreksel)

• huurovereenkomst (bij kotstuden-
ten)

• bewijs van leefloon + het bedrag

• attesten van eventuele inkomsten-
vervangende tegemoetkomingen

Meer info in het Sociaal Huis op het num-
mer 056 65 07 70 of via sociaal.huis@
avelgem.be.

Menu dorpsres-
taurant ZOHRA 
februari 2014
4 februari: aspergesoep – worst 
met rode kool, appeltjes en gekookte 
aardappelen, vanillepudding

11 februari: pompoensoep – 
koninginnehapje met champignons en 
peterselie aardappelen – bavarois

18 februari: erwtensoep – steak 
béarnaise met rauwkost en frieten 
– mokkapudding

25 februari: seldersoep – rundsbur-
ger met raap en uistampot - yoghurt
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Kalender februari 2014 
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.

TOT VR 21 fEB EXPO - HANNAH CORNELUS | GC Spikkerelle | gratis | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 
90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 01 GEDICHTENDAG IN DE BIB MET EEN POëTISCH ONTBIJT | bibliotheek van 7.30 tot 09.30 uur | € 7 | 
bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 01 GEDICHTENDAG IN DE BIB MET EEN POëTISCHE VOORDRACHT EN MUZIEK | bibliotheek om 10.00 uur | 
bibliotheek | 056 65 30 40 | www.avelgem.be/bibliotheek

ZA 01 PIV HUVLUV: SPEELVOGEL | GC Spikkerelle om 17.00 uur | € 13; € 9: -26/+55/abo | dienst jeugd en 
cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 01 CyCLOCROSSWEDSTRIJD | sportcentrum Ter Muncken vanaf 12.00 uur | 0475 75 66 77 | www.lrc.be

ZO 02 BRUNO TOBBACK EN MICHèLE HOSTEKINT TE GAST IN DE fOyER VAN SPIKKERELLE | VAN 11.00 TOT 
14.00 UUR | sp.a Avelgem en curieus | curieus.avelgem@telenet.be

VR 07 NIGEL WILLIAMS: BEKENT | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12: -26/+55 abonnementsvoor-
stelling | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

VR 07 QUIZ ME SJB | St.-Jan Berchmansbasisschool van 20.00 tot 23.00 uur | € 20 per ploeg van 4 personen 
| Oudercomité St.-Jan Berchmansbasisschool | oc@vbs-avelgem.be

ZA 08 KINDERDISCO - SJB’S GOT TALENT! | GC Spikkerelle om 15.30 uur | € 4 in VVK (via SJB of bij 
bakkerij Corne) €5 ADD inclusief drankje voor de kids (GRATIS voor de ouders) | oudercomité St.-Jan 
Berchmansbasisschool Avelgem | www.vbs-avelgem.be 

ZA 08 AfTERPARTy | GC Spikkerelle van 21.30 tot 02.00 uur | www.vbs-avelgem.be

ZO 09 SPELLETJESNAMIDDAG | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | Kerkhofstraat 51 | www.bsDeToe-
komst.be

ZO 09 PETER DEDECKER TE GAST | Ganzenhof om 11.00 uur | N-VA Avelgem | 055 38 96 62 | magda.ver-
caemst@skynet.be

DO 13 ONDER ONS NAMIDDAG | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 65 51 30 

VR 14 TOT ZO 16 fEB 7de fEESTEKAARTING JEUGDHARMONIE AVELGEM | GC Spikkerelle vr en za vanaf 18.00 
uur zo van 10.00 tot 13.00 uur | 0479 24 76 51 

zA 15 XANDER DE RyCKE: ZIJN DERDE SHOW | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12 (-26/+55) Voorstelling 
jongerenabonnement | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

WO 19 KEUZEfILM 3: IEP! VS. RANGO | zie pagina 5

WO 19 HALVEDAG UITSTAP NAAR HET GEUTELINGENDORP ELST | Ziekenzorg CM | 056 65 51 30 

DO 20 INfOAVOND LANDBOUWRAAD | Zie pagina 5

VR 21 MIRA, GIJS HOLLEBOSCH & KRIS DE BRUyNE TRIO: DE ONVERBIDDELIJKE ZOENER & HET MEISJE IN DE 
fLEUR | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 17; € 16: -26/+55 abonnementsvoorstelling | dienst jeugd en 
cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 23 EXCURSIE WEETJES EN VERHALEN OVER BOMEN EN STRUIKEN IN AVELGEM | Natuurklas aan de cou-
pure Marcel Deweer van 9.00 tot 12.00 uur | Gratis | plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen | www.
plantenwerkgroep.be

DI 25 ONTHAALNAMIDDAG | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | www.bsDeToekomst.be

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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