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Het gemeente- en OCMW-
bestuur wensen jou een 
gezond en gelukkig 2014!

Klinken op het nieuwe jaar 
Bij het begin van het nieuwe jaar houden de burgemeester en de schepenen eraan de 
inwoners persoonlijk te begroeten en met hen te klinken op het nieuwe jaar. 

De nieuwjaarsreceptie 2014 vindt plaats op zondag 
12 januari van 11.00 tot 14.00 uur in Spikkerelle. 

Het wordt opnieuw de ideale gelegenheid om nieuwjaarswensen te uiten, gezellig bij 
te praten bij een hapje en een drankje of om de goede voornemens voor het nieuwe 
jaar op te sommen en terug te blikken op deze van vorig jaar. 

Het gemeenschapscentrum Spikkerelle wordt voor de gelegenheid feestelijk ingekleed 
en voor de kinderen worden een grimestand en een ballonplooier voorzien. 

Je bent alvast van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2014!
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Uw gemeente

De brandweer kan jouw 
autowrak goed gebruiken!

Gezocht: huishoudhulp

Kerstsfeer...  
een nieuwe look
Al jaren zorgt kerstverlichting in het 
centrum van Avelgem voor een aantrek-
kelijke sfeer tijdens de donkere dagen. 
Spijtig genoeg waren er de laatste jaren 
vervelende mankementen aan het sys-
teem en viel er ook regelmatig een deel 
van de verlichting uit. Het bestuur be-
sliste daarom om de kerstverlichting de 
komende jaren anders aan te pakken. 

Via een kaderovereenkomst met Eandis 
werd het aanbrengen, onderhoud en 
stockeren van de kerstverlichting ge-
gund aan het bedrijf Sfeer&Licht uit 
Lokeren. 

Voortaan wordt er ook in de deelgemeenten kerstverlichting 
aangebracht. In het centrum daarentegen wordt dit beperkt tot 
de Kerkstraat, het gemeentehuis, Spikkerelle en de sporthal. 
In totaal worden er 21 lichtgordijnen opgehangen en drie grote 
kunstkerstbomen geplaatst, allemaal met een laag energiever-
bruik. Het voordeel van dit systeem is ook dat het motief drie-
jaarlijks kan variëren. 

Daarnaast worden de echte kerstbomen voor het gemeentehuis 
en aan de kerken behouden. 

Dit alles zorgt ongetwijfeld voor een sfeervol jaareinde en –begin 
in Avelgem.

Regelmatig rukt de brandweer uit om slachtoffers van verkeers-
ongevallen te bevrijden uit hun voertuig. Dit moet erg voor-
zichtig, nauwkeurig en snel gebeuren; wat enkel mogelijk is 
mits een goede opleiding en vooral voldoende praktijkervaring. 

De brandweer besteedt dan ook heel wat oefentijd aan het 
openknippen en -spreiden van autowrakken.

De laatste tijd is het echter moeilijker om over voldoende au-
towrakken te beschikken. De brandweer kan jouw afgedankte 
wagen dus zeer goed gebruiken, ook als hij niet meer kan 
rijden. Ze willen het voertuig ook zelf afhalen aan huis. 

Wil jij een voertuig schenken? Bezorg dan jouw naam en con-
tactgegevens op het nummer 056 65 30 30 of stuur een e-mail 
naar brandweer@avelgem.be. Vervolgens belt de brandweer 
terug om concreet af te spreken.

Op vrijdag 10 januari zijn de diensten in Spikkerelle, de 
bibliotheek en het sportcentrum Ter Muncken uitzonderlijk  
gesloten om 17 uur.

Poets je graag en hou je van orde en netheid? Spreekt 
het werken met dienstencheques bij gezinnen je aan? 
Woon je in de regio van Avelgem of Spiere-Helkijn? 

Dan is het dienstenchequebedrijf jouw ideale werk-
gever!

Profiel:
•	je bent enthousiast, gemotiveerd, stipt en nauwkeurig 
•	je	bent	klantvriendelijk,	betrouwbaar,	flexibel	en	verantwoor-
delijk 
•	je kunt zelfstandig je werk organiseren 
•	je kunt je gemakkelijk verplaatsen in de regio; een wagen of 
bromfiets	hebben	is	een	pluspunt	
•	in bepaalde gevallen is recht hebben op een werkloosheids-
uitkering	of	een	leefloon	een	vereiste	

Aanbod
•	contract van onbepaalde duur
•	uurregeling 13 tot 38 uur per week, in onderlinge afspraak
•	planning op maat en individuele coaching op de werkvloer
•	stipte en correcte verloning waarbij maaltijdcheques, km-
vergoeding, werkkledij, eindejaarspremie en vakantiegeld tot 
het pakket behoren
•	Plaats van tewerkstelling: regio Avelgem-Spiere-Helkijn

Solliciteren
Neem telefonisch contact op met Hilde Vermeersch op 056 65 07 70 of 0478 47 87 01 of mail naar hilde.vermeersch@avelgem.be.
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Vanaf 1 januari zijn er een aantal kleine wijzigingen 
in het Avelgemse straatbeeld. De zeven parkeerplaat-
sen aan het gemeentehuis worden opgenomen in 
de blauwe zone. Zo creëren we plaatsen voor kort-
parkeren voor de bezoekers van het gemeentehuis.

De Stationsstraat daarentegen maakt niet langer 
deel uit van de blauwe zone, gezien de behoefte 
aan kortparkeren in de straat ondertussen is afge-
nomen. In totaal zijn nu zo’n 165 parkeerplaatsen 
vervat in de blauwe zone. 

Ook de beheerder van de blauwe zone wijzigt: 
voortaan staat Apcoa Belgium uit Antwerpen in 
voor het beheer van de blauwe zone tegen een 
vaste jaarlijkse vergoeding. De retributie voor wie 
zijn parkeerkaart niet plaatst of de parkeerduur 
overschrijdt, blijft onveranderd op 25 euro. 

Ter herinnering
Het parkeren in de blauwe zone is gratis voor zover gebruik wordt gemaakt van 
de parkeerschijf. Bij aankomst wordt de parkeerschijf geplaatst op het eerstvol-
gend half uur, waarna nog 2 uur gratis kan geparkeerd worden. De parkeerschijf 
moet gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur.  
Hierbij roepen we dan ook iedereen op om de parkeerkaart te gebruiken, zodat je 
niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Voor mindervaliden volstaat 
de mindervalidenkaart. 

Meer info bij de dienst Grondgebiedzaken op het nummer 056 65 30 30 of via stedenbouw@
avelgem.be. Voor vragen over de uitgeschreven retributiebonnen, neem je best contact 
op met Apcoa Belgium, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, 03 233 94 23.

Vuurwerk
Voor de eindejaarsfeesten ligt er opnieuw 
vuurwerk in de etalages. Net zoals veel 
andere consumenten ga je er misschien 
kopen om het af te steken. Let op voor 
het gevaar: vuurwerk is geen speelgoed, 
het is een explosief! Geen sprake van dus 
om om het even wat te kopen, bij om het 
even wie en om het om het even hoe te 
gebruiken!

De FOD Economie heeft een infobrochure 
gepubliceerd over de wetgeving die van 
toepassing is op feestvuurwerk en over de 
veiligheidsmaatregelen die je best volgt, 
opdat het feest dat je voorbereidt geen 
drama zou worden. Je vindt de brochure 
terug aan het onthaal van het gemeen-
tehuis of op economie.fgov.be. 

(On)gelukslampion?
De laatste jaren zien we naast vuurwerk 
ook her en der wensballonnen de lucht 

ingaan. De wensballonnen 
werken als luchtballonnen: 
er wordt een vuurtje onder 
gestookt en door de warme 
lucht stijgt de ballon op. Als 
er wat wind is, kan hij wel 
een paar tientallen kilome-
ter verder terug naar de 
grond dalen. 

Het lichtje volgen om al-
les op te ruimen, hoeft 
niet, want de ballonnen 
zijn volledig biologisch 
afbreekbaar. Dit betekent 
evenwel niet dat ze zon-
der gevaar zijn.

Al te vaak blijven de 
brandende lampionnen 
bij het opstijgen steken 
aan brandbare obstakels 
of komen ze tijdens het dalen terecht 
in een dorre kerstboom of op een (hou-
ten) tuinhuis. 

De gemeente raadt het gebruik van 
de ballonnen dan ook ten sterkste af.

Leefomgeving

Dat het feest maar geen drama wordt!

Sneeuwpret?
Sneeuw kan mooi zijn zolang je er niet 
door moet, want je met de wagen op een 
spekglad wegdek begeven, is geen pret-
je... Maar ook de bestrijding van de gladde 
wegen is geen eenvoudige opdracht. Het 
moet zo doeltreffend mogelijk gebeuren, 
terwijl ook overtollig zout moet vermeden 
worden, want dit tast het wegdek heel 
sterk aan.

Bij het strooien wordt het gemeentelijk 
wegennet opgedeeld in verschillende 
fasen. In eerste fase worden de routes 
van het openbaar vervoer, de omgeving 
van de scholen, de industriezone en de 
belangrijke parkings aangepakt. Pas als 
die wegen veilig zijn, worden de andere 
wegen en wijken doorkruist. 

Om	alles	zo	efficiënt	mogelijk	te	laten	ge-
beuren, wordt vanaf dit winterseizoen de 
uitvoering van de bestrijding van de gladde 
wegen (sneeuwruimen en zout strooien) 
volledig uitbesteed. De coördinatie van 
de werken gebeurt wel nog steeds door 
de gemeente.

We willen van deze gelegenheid ook ge-
bruik maken om je er aan te herinneren 
tijdig het voetpad sneeuw- en ijsvrij te ma-
ken, zodat de zachte weggebruiker zonder 
vallen kan passeren. We rekenen dan ook 
graag op jouw medewerking en begrip om 
de sneeuwdagen veilig en aangenaam te 
laten verlopen.

Dat het feest maar geen drama wordt!

Speel niet met feestvuurwerk
Lees onze raadgevingen om er een echt feest van te maken ...

op: http://economie.fgov.be
of bestel de brochure:

02 277 55 76

of bestel de brochure:
02 277 55 76

Speel niet met feestvuurwerk
Lees onze raadgevingen om er een echt feest van te maken ...

op: 

of bestel de brochure:
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Vrije tijd

Sportieve agenda voor 2014
Ook in 2014 is het Avelgemse sportprogramma rijkelijk gevuld, daar-
om geven we je graag nu al een aantal sportieve hoogdagen mee .

Op 31 januari is er de huldiging van onze sportlaureaten die Avelgem in 2013 binnen 
en buiten hun sporttak op de kaart plaatsten. De spectaculaire LRC cyclocrosswed-
strijd vindt plaats op zaterdag 1 februari. 

Gezien de vele positieve reacties op de seniorensportdag, die in 2013 voor het eerst 
georganiseerd werd, bestaat in 2014 de intentie om er eind maart een vervolg aan 
te breien.

Op 2 april zijn alle kinderen en jongeren weer welkom op de Buitenspeeldag, dé 
namiddag waarop alle TV’s en computers worden uitgeschakeld. Hopelijk mogen we 
ook dit jaar op schitterend weer rekenen. 

Op vrijdag 20 juni vieren de studenten van het secundair onderwijs het einde van de 
examens met tal van activiteiten. Vorig jaar werd dit nieuwe initiatief, in samenwer-
king met de jeugddienst en het jeugdhuis Krak, met open armen ontvangen tijdens 
het ‘Beachfest’ grasvolleybalevent.

Tot slot vindt in november ook de Feesteloop, de sfeervolle loopwedstrijd die nog 
steeds een stijgend deelnemersaantal kent, en de wandeltocht van de Vlaamse dia-
betenliga in samenwerking met Pasar plaats.

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

Circusworkshop 
19 januari

Ook in 2014 zijn er tal van sport- en bewegingsmogelijkheden voor 
jong en oud:

•	Kleuterturnen, ontdekkend bewegen voor kleuters, op woensdag (15.30-16.15 
uur: 2de kleuter, 16.15-17.00 uur: 1ste kleuter). Start op 8 januari.
•	Sportacademie, een mix van sport, voor 3de kleuter tot en met 6de leerjaar op 
woensdag (13.30-15.30 uur). Start 8 januari.
•	Dansschool Ariadne-Eureka, meer info op www.ariadne-eureka.be.
•	Recreatief basketbal op donderdag (20.00-21.30 uur). Start op 9 januari
•	Recreatief badminton van maandag tot vrijdag. 
•	Yoga op donderdag (9.00-10.00 uur). Start op 10 januari.
•	Zwemlessen op woensdag (13.45-14.30 uur) en vrijdag (17.00-17.45 uur) 
volzet, volgende reeks start op 5 maart.

 Op dinsdag en donderdag (16.45-17.30 uur) volzet, volgende reeks start op  
 4 maart.
•	Zwemschool, mogelijkheid voor kinderen en jongeren om de zwemvaardighe-
den uit te breiden, op vrijdag (17.00-17.45: beginners; 17.45-18.30 uur: 2 
niveaugroepen van gevorderden). Start op 17 januari.
•	Ochtend- (8.00-9.00 uur) en middagzwemmen (12.00-13.00): elke maandag, 
woensdag en vrijdag tijdens het schooljaar. Vanaf 6 januari.
•	Seniorenzwemmen op vrijdag (15.30-17.00 uur) met vrije keuze om tijdens 
dit anderhalf uurtje deel te nemen aan aquagym (15.45-16.20 uur). Start op 
10 januari.

Sportsessies vanaf januari 2014

Na succesvolle toneelstukken de vorige 
jaren organiseert de jeugdraad deze 
keer een heuse circusworkshop! In 
samenwerking met circus ‘Dos Ninos’, 
dat al jaren nationale en internationale 
faam heeft verworven op het gebied 
van circusoptredens en –workshops, 
worden ons tal van trucjes, jongleer-
kunsten en acrobatische vaardigheden 
aangeleerd. Als afsluiter van dit geheel 
zorgen de circusartiesten voor een 
spectaculaire slotshow!

Praktisch: zondag 19 januari om 
14.30 uur in Spikkerelle, Scheldelaan 
6, Avelgem | gratis!

Meer info bij de dienst Jeugd en Cultuur 
op 056 65 30 90 of via spikkerelle@
avelgem.be. 

Meer info en inschrijvingen bij de sportdienst, Doorniksesteenweg 226, op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.
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Vrije tijd

Flip Kowlier te gast in Spikkerelle!
Flip Kowlier toert met zijn gesmaakte theatertournee door Vlaanderen. Op 24 
januari houdt hij halt in Spikkerelle Avelgem. 

Producer, rapper bij ’t Hof van Commerce, schrijver van kinderverhaaltjes, bassist bij 
Admiral Freebee, singer-songwriter: er zijn nog maar weinig nieuwigheden voor Flip 
Kowlier. Toch weet hij op zijn nieuwe cd ‘Cirque. De avonturen van W.M. Warlop’ weer 
verrassend uit de hoek te komen:

Humo: ‘Cirque’ is een weelderige plaat: subtiel aangebrachte lagen strijkers en blazers 
zorgen voor een sfeertje dat prima afsteekt tegen de sobere verteldrang.

De Standaard: Violen, blazers, West-Vlaamse teksten en een topproductie.

In zijn nieuwe theatertournee stelt Kowlier nog maar eens polyvalentie tentoon en weet 
hij de toeschouwers moeiteloos mee te nemen in zijn aparte wereldbeeld. Gaande van 
pop, rock, country en zelfs reggae, maar steeds in zijn moedertaal: het West-Vlaams.

Praktisch: vrijdag 24 januari om 20.15 uur in Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem  
| € 21 - € 20 (-26/+55/abo) | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be.

Expo Hannah 
Cornelus 
Vanaf 24 januari tot en met 21 
februari exposeert Hannah Cor-
nelus in Spikkerelle. 

Ondanks haar jonge leeftijd (°1995) 
weet Hannah met haar tekeningen en 
schetsen een welbepaalde sfeer weer te 
geven. Met een welomlijnd beeld in het 
hoofd werkt ze snel en spontaan, om zo 
tot diverse en realistische composities 
te komen. De tekeningen dienen voor 
zichzelf te spreken, zonder veel uitleg. 
Dat maakt dat vele werken onaf lijken 
maar des te meer tot de verbeelding 
spreken. Een wederkerend thema in 
de tekeningen is het portret of de men-
selijke	 figuur.	 Door	 bewerkingen	 van	
de achtergrond of het onherkenbaar 
maken	 van	 figuren	 geeft	 Hannah	 de	
(ver)vormbaarheid van de persoon-
lijke identiteit weer. Kom een kijkje 
nemen tijdens de openingsuren van 
Spikkerelle, de toegang is gratis.

Meer info bij de dienst Jeugd en Cultuur 
op 056 65 30 90 of via spikkerelle@
avelgem.be.

Ieder jaar sinds het jaar 2000 is 
Gedichtendag hét poëziefeest van 
Nederland en Vlaanderen op de laatste 
donderdag van januari. Poëzieliefhebbers 
organiseren die dag een grote diver-
siteit aan eigen poëzieactiviteiten en 
ook de media klinken die dag een stuk 
poëtischer. 

Sinds januari 2013 is Gedichtendag de 
start van de Poëzieweek. Voor de enorme 
hoeveelheid optredens, publicaties, 
poëzieprijzen, programma’s en -activi-
teiten is één dag inmiddels simpelweg 
veel te kort.

De 15de Gedichtendag vindt plaats op 
donderdag 30 januari. Het wordt de start 
van de Poëzieweek die loopt tot en met 
5 februari. Het thema van Gedichtendag 
en Poëzieweek 2014 is Verwondering. 
Alles begint met verwondering: de eerste 

woordjes, grote liefde, de ontdekking 
van het nog ongekende. Wie zich open-
stelt en onbevangen naar de wereld kijkt, 
verbaast zich: er is veel wonderlijks te 
zien, er is veel verrassends te beleven. 
En daarover gaat poëzie. Poëzie heeft de 
kracht om je onverwacht de verrassende 
andere kant van dingen te laten zien.

In Avelgem slaan Spikkerelle, het con-
servatorium en de bibliotheek de handen 
in elkaar om een gevarieerd programma 
aan te bieden: een poëtische attentie, 
een poëtisch ontbijt, een poëtische blik-
vanger, een poëtische theatervoorstel-
ling,… Zeker voor elk wat wils. 

Op 30 januari om 18.30 uur brengen 
de leerlingen van het conservatorium 
de mooiste gedichten tijdens een ver-
rassende voorstelling in Spikkerelle. Op 
zaterdag 1 februari kun je vanaf 7.30 

uur in de bibliotheek terecht voor een 
poëtisch ontbijt.

Meer nieuws volgt via Spikkerelle, het 
conservatorium en de bibliotheek. Stip 
alvast 30 januari 2014 aan in je gloed-
nieuwe agenda. 

Gedichtendag, start van de Poëzieweek 
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Leven en welzijn

Voor het zesde jaar op rij geeft de gemeente een zorgtoelage aan 
zij die net uit de boot vallen bij de Vlaamse zorgverzekering en 
die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit of een OMNIO-statuut hebben. Ook (klein)
kinderen die hun (groot)ouders in hun eigen huis verzorgen, 
kunnen op gemeentelijke steun blijven rekenen, op voorwaarde 
dat zij recht hebben op een tegemoetkoming van de Vlaamse 
Zorgkas of recht hebben op de gemeentelijke zorgtoelage. 

Beide toelagen moeten jaarlijks aangevraagd worden en zijn 
beperkt tot het door de gemeenteraad goedgekeurd budget.

Zorgtoelage
Voor mensen die al enige hulp nodig hebben, maar 
nog niet in aanmerking komen voor de Vlaamse 
Zorgverzekering.

Specifieke voorwaarden
•	gedomicilieerd zijn en hoofdverblijfplaats hebben in Avelgem
•	minimum 21 jaar zijn
•	een score van zorgbehoefte hebben van min. 28 en max. 
34 op de BEL-foto van de Vlaamse Zorgverzekering of in de 
wachtperiode zijn van de Vlaamse Zorgverzekering of een 
attest van palliatieve zorg kunnen voorleggen
•	recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-
statuut

bedrag: 25 euro/maand

Appreciatietoelage
Voor kinderen en kleinkinderen die een zorgbehoevende 
(groot)ouder thuis verzorgen.

Specifieke voorwaarden
•	de zorgbehoevende (groot)ouder en de mantelzorger zijn 
minstens drie maanden gedomicilieerd op dezelfde woon- en 
verblijfplaats in Avelgem
•	de zorgbehoevende (groot)ouder heeft recht op de Vlaamse 
Zorgverzekering of gemeentelijke zorgtoelage
•	de mantelzorger verklaart op erewoord dat hij/zij daadwer-
kelijk instaat voor de thuisverzorging van de (groot)ouder

bedrag: 10 euro/maand

Meer info en aanvraagformulieren in het Sociaal Huis bij de dienst 
Woon-Zorg, op 056 65 07 70 of via woonzorg@avelgem.be.

Elektriciteits- en aardgas-
meter
Maak er een goede gewoonte van om de 
meterstanden van je elektriciteits- en 
aardgasmeter bij te houden.

Noteer ze wekelijks of maandelijks op 
een meetkaart. Zo merk je een even-
tueel onverklaarbaar hoog verbruik 
tijdig op.

Bekijk ook aandachtig de jaarafreke-
ning van je energieleverancier: er zit 
een	grafiek	bij	met	 je	energieverbruik	
van de laatste drie jaar. Zo kun je zien 
hoeveel je hebt bespaard of net extra 

hebt verbruikt.

Het is ook interessant om jaarlijks (na 
het bekomen van de jaarafrekening) na 
te gaan of je niet minder zou kunnen 
betalen door te kiezen voor een ander 
contract, al dan niet bij een andere 
energieleverancier. Je kunt dit testen 
met de V-test op de site van de overheid 
www.vreg.be.

Watermeter
Ook jouw watermeter kijk je best re-
gelmatig na. Neem de stand van de 

watermeter op bij het begin van een 
periode waarin er geen water verbruikt 
zal worden, bijvoorbeeld net voor je gaat 
slapen. Controleer ‘s ochtends de meter-
stand opnieuw. Indien er een verschil is, 
wijst dit op een lek. 

Extra verbruik omwille van een lek wordt 
aangerekend aan de verbruiker en zorgt 
voor zeer hoge afrekeningen. Dus beter 
voorkomen dan genezen.

Voor een meetkaart of uitleg over de 
V-test kun je terecht in het Sociaal 
Huis, Leopoldstraat 66 in Avelgem,  
056 65 07 70.

Meten is weten! Hou je energieverbruik in de gaten

Appreciatie- en zorgtoelage
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Leven en welzijn

Wachtdiensten
•	apotheek: 0900 10 500 of 
•	www.apotheek.be
•	dokter: 056 64 75 20  
maar 055 38 89 00 voor de inwo-
ners van Kerkhove
•	tandarts: 0903 39 969

Gilbert Deweer en Julienne Ysebaert Diamanten Bruiloft 
(28/11/1953 Avelgem) 

Pierre Gyselinck en Marie-Louise Eeckhout Gouden 
Bruiloft (30/11/1963 Kerkhove) 

André Van Glabeke en Adrienne Orroo Diamanten 
Bruiloft (5/12/1953 Avelgem)

Bevolking

Geboorten
12.11.2013 Maurits Maenhout,  
zoon van Kris en Inge 
Vandekerckhove

12.11.2013 Farah Maenhout, 
dochter van Kris en Inge 
Vandekerckhove

14.11.2013 Carsten Vandeburie, 
zoon van Stijn en Lien Zwertvagher

20.11.2013 Céleste Bettens,  
dochter van Sander en Elyne 
Delarue

22.11.2013 Clara Maroy,  
dochter van Pieter en Hannah 
Desauw

Huwelijken
22.11.2013 Jochen Allegaert en 
Christel Verheecke

Overlijdens
18.11.2013 Leopold Suys, 
echtgenoot van Georgette 
Demeulemeester

23.11.2013 Suzanna 
Vanoverberghe,  
weduwe van Gerard Christiaens

23.11.2013 Nelly Vandenberghe, 
echtgenote van Yvan Debruyne

24.11.2013 Cyriel Matton,  
weduwnaar van Elisabeth De 
Langhe

25.11.2013 Elvire Soetens,  
weduwe van Daniel Spilliaert

26.11.2013 Albert Houttekens, 
echtgenoot van Suzanna Soetens

29.11.2013 Georgette Anckaert, 
weduwe van Maurice Depraetere

07.12.2013 Elisabeth Demeester, 
weduwe van Maurice Kerkhove

Jubilea 

Eerste hulp  
verlenen is  

gemakkelijker 
dan je denkt!  

Het Rode Kruis 
wil het je 

graag leren

Pascal Deconinck en Lucienne Vanwynsberghe  
Gouden Bruiloft (21/11/1963 Avelgem)

Wie snel kan optreden na een onge-
val, kan vaak erger voorkomen. Op 
dinsdag 14 januari start de opnieuw 
een gratis cursus eerste hulp bij het 
Rode Kruis in Avelgem.

De lessenreeksen bevatten veel prakti-
sche oefeningen.

Een volledige cursus bestaat uit 2 reek-
sen van 6 avonden: 

Reeks 1 

‘Eerste hulp’ omvat o.a. reanimatie, 
huidwonden, brandwonden, verstik-
kingen, verstuikingen …

Reeks 2 

‘Helper’ is het vervolg op reeks 1 en 
omvat o.a. hersenschudding, hyperven-
tilatie,	flauwte,	tekenbeet	…

Praktisch
•	Rode Kruislokaal, Yzerwegstraat 2, 
8580 Avelgem 

•	2 reeksen van 6 avonden op dins-
dagavond van 19.00 tot 21.15 uur

•	Reeks 1 start op dinsdag 14 januari 
2014 (mogelijkheid om een test af 
te leggen op zaterdag 22 februari)

•	Reeks 2 start op dinsdag 4 maart 
2014 (mogelijkheid om een test af te 
leggen op zaterdag 12 april)

•	Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens het 
jaar dat men de cursus volgt.

Meer inlichtingen en inschrijvingen: 
Jacques Casteur, verantwoordelijke Vor-
ming afdeling Avelgem, 056 64 62 62 of 
jacques.casteur@skynet.be
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Kalender januari 
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.

WO 08 TIBETAAnSE YOGA (LU JOnG, TIBETAn HEALInG YOGA) | Covanex van 19.15 tot 20.15 uur | Start 
lessenreeks | € 120 | Tarayogini | 0477 79 50 23 | maaike@lujong.org

ZO 12 nIEUWJAARSRECEPTIE InWOnERS | zie pagina 1

VR 17 PERCUSSIVE: SJOWER | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 16; € 15: -26/+55 abonnementsvoorstelling 
| dienst Jeugd en Cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 19 nIEUWJAARSWAnDELInG MET nATUURPUnT AVELGEM | Coupure Marcel Deweer van 9.30 tot 12.30 
uur | Natuurpunt Avelgem | 056 64 88 66 | bart.scherpereel@skynet.be

ZO 19 CIRCUSWORKSHOP | zie pagina 4

VR 24 TOT VR 21 FEB EXPO - HAnnAH CORnELUS | GC Spikkerelle | Gratis | dienst jeugd en cultuur Avelgem 
| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

VR 24 FLIP KOWLIER: THEATERTOURnEE 2014 | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 21; € 20: -26/+55/abo | 
dienst Jeugd en Cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 26 EUROCOMMISSARIS KAREL DE GUCHT SPREEKT| Alta Ripa Outrijve om 11 uur| Open VLD Avelgem | 

valtindemuynck@yahoo.com

MA 27 CREATIEF FOTOGRAFEREn - VOLZET | Ter Biest van 19.00 tot 22.00 uur | Start lessenreeks | € 75 | 
dienst Jeugd en Cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

DI 28 OnTHAALnAMIDDAG | Basisschool De Toekomst om 14.00 | Kerkhofstraat 51 | www.bsDeToekomst.be

DO 30 GEDICHTEnDAG | GC Spikkerelle van 18.30 tot 20.30 uur | Gratis | 056 65 30 90 | spikkerelle@
avelgem.be

VR 31 HULDIGInG SPORTLAUREATEn | GC Spikkerelle om 19.30 uur | sportdienst Avelgem | 056 65 30 60 
| sport@avelgem.be

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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