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PRESENTATIEDAG SPIKKERELLE

Op vrijdag 5 juni om 20.15 uur stelt het 
Spikkerelleteam het nieuwe cultuurseizoen 2015-
2016 voor tijdens “Spikkerelle Koerse”.  

Op een amusante, luchtige wijze en met veel klank- en 
beeldmateriaal krijg je een voorsmaakje van de ar-
tiesten die de komende maanden op de planken zullen 
staan. In primeur krijg je dus een overzicht van alle 
voorstellingen, vormingen, jeugdfilms en tentoonstellin-
gen van seizoen 15-16. Ook de nieuwe cultuurbrochure 
met alle ‘etappes’ wordt boven de doopvont gehouden.

“Spikkerelle Koerse” belooft een fietstocht te wor-
den doorheen een parcours vol cultuur en vertier. 
Spurtbommen, tandems, junioren, nieuwelingen, meca-
niciens, flandriens, outsiders en berggeiten: ze komen 
allemaal langs. Op het einde is er uiteraard een podi-
umceremonie met bloemenmeisjes. Spikkerelle wordt 
voor de gelegenheid omgetoverd tot een wielertempel. 
Mis deze avond niet, koers is immers kermis!   

De abonnementenverkoop gaat die avond van start en 
abonnees kunnen ook voor voorstellingen buiten het 
abonnement losse tickets aanschaffen. Wie niet aanwe-
zig kan zijn op de presentatiedag kan vanaf woensdag 
10 juni een abonnement aankopen. Let wel: er worden 
maximum 220 abonnementen verkocht. 

De start van de verkoop van losse tickets (voor niet-
abonnees) is op maandag 22 juni vanaf 9 uur.

Na de presentatiedag krijgen alle inwoners van Avelgem 
en Kluisbergen de nieuwe brochure in de bus en zal ze 
ook digitaal te bekijken zijn. 
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Uw gemeente

Zitdagen belastingen
Laat je belastingformulier invullen 
tijdens de zitdagen!
Wil je graag hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte? 
Dat kan, want tijdens de zitdagen van de belastingen komen er 
belastingambtenaren naar het gemeentehuis om je te helpen 
om jouw aangifte in te vullen!

• Dinsdag 2 juni 2015 

• Dinsdag 16 juni 2015 

• Dinsdag 23 juni 2015 

Telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor deze dienst hoef je niet te betalen. Het enige wat je nodig 
hebt, zijn jouw belastingformulieren samen met jouw loonfi-
ches, fiscale attesten, bewijs van pensioensparen, documenten 
van kapitaalaflossing van een lening, ... 

Wees er ook dit jaar op tijd bij, want de wachttijden tijdens de 
zitdagen durven wel eens oplopen.

Nieuw dit jaar: op 16 juni kun je ook in het Sociaal Huis terecht 
voor deze dienstverlening.

Op vrijdag 12 juni zijn alle 
gemeentelijke diensten en 
het Sociaal Huis uitzon-
derlijk gesloten

een aangepast 
rijbewijs, 

voor iedereen 
met diabetes!

Wanneer diabetes is vastgesteld, heb je een aangepast rijbewijs 
nodig met een welbepaalde geldigheidsduur.

Dit geldt ook als je diabetes enkel wordt behandeld via 
een aangepaste leefstijl of met tabletten.

Diabetes Liga vzw, een heLpenDe hanD 
voor wie met Diabetes worDt geconfronteerD. 

als lid van de Diabetes Liga ben je beter geïnformeerd, weeg 
je mee op het beleid en heb je tal van mogelijkheden voor 

ontmoeting. wil je lid worden, net als de 22.000 anderen die we 
helpen? surf naar www.diabetes.be voor meer informatie. voor 
alle vragen over diabetes, contacteer de gratis Diabetes infolijn 

0800/96 333 of infolijn@diabetes.be.

Wanneer diabetes is vastgesteld, heb je een aangepast rijbewijs 
nodig met een welbepaalde geldigheidsduur. Dit geldt ook als je 
diabetes enkel wordt behandeld via een aangepaste leefstijl of 
met tabletten. Voor de aanvraag bij de dienst burgerzaken heb 
je een rijgeschiktheidsattest 1 nodig, afgeleverd door je behan-
delende arts.

Wat breng je mee?
• Je rijgeschiktheidsattest
• 20,00 euro
• Je elektronische identiteitskaart
• Een foto (met witte achtergrond) is alleen nodig als blijkt dat 
de foto op je elektronische identiteitskaart niet meer recent is.

Meer info bij dienst burgerzaken, 056 65 30 30, burgerzaken@avel-
gem.be. 

Vraag zelf je nieuwe PUK-
code aan via het internet
Vul jij straks je belastingen in via Tax-on-web? Kijk zeker 
na of je nog over de nodige codes beschikt.

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart 
ontvang je jouw persoonlijke PIN- (Personal Identification 
Number) en PUK-code (Personal Unblocking Key). Met je PIN-
code bewijs je, onder andere bij het online invullen van je 
belastingen, dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert 
te zijn. Je PIN-code instellen of personaliseren, doe je aan de 
hand van je PUK-code bij de dienst burgerzaken. 

Ken je jouw PIN- en ook PUK-code niet meer? Dan kun je 
voortaan een nieuwe PUK-code aanvragen via de website van 
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD 
Binnenlandse Zaken. Je vult er je rijksregisternummer en een 
geldig e-mailadres in en vervolgens wordt de nieuwe code bin-
nen de drie weken verstuurd naar de dienst burgerzaken van je 
gemeente. Als de code daar aangekomen is, word je per brief 
uitgenodigd om je nieuwe PIN-code in te stellen. 

Meer info: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/
puk-codes/

Bloedinzamelacties
Ook jij kunt plots bloed nodig hebben, na een ongeval, een 
operatie of een bevalling. 

Het is belangrijk dat er voldoende bloedvoorraad in de zie-
kenhuizen aanwezig is; en dat kan alleen met jouw steun 
en hulp. Een kleine hoeveelheid bloed geven kan al heel 
wat levens redden! 

Het bloedgeven vindt 
steeds plaats van 18.30 
tot 21.00 uur in de Sint-
Jan Berchmansbasis-
school, Kloosterstraat 1, 
Avelgem

Bloedinzamelacties 2015

• Maandag 8 juni

• Maandag 7 september

• Maandag 14 december
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Vrije tijd

Lancering webshop vrije tijd
Vanaf juni pakt de gemeente uit met een webshop voor Vrije Tijd. 
Hierop kun je niet alleen inschrijven voor het sport- en jeugdaan-
bod, je kunt ook tickets voor cultuurvoorstellingen reserveren. 
Na een eenmalige registratie krijg je via een simpele muisklik 
het ruime aanbod te zien per categorie. Uiteraard kun je in de 
toekomst ook blijven reserveren via mail, telefoon of aan de balie.

Een zomer vol sport, 
avontuur en plezier! 
Ontdek alles in onze vakantiekalender en laat je verleiden door ons spetterend aanbod.

Op 1, 2 en 3 juli ontdek je alle Avelgemse sportclubs. In samenwerking met hen 
wordt een sportclubkamp aangeboden. Elke dag verzorgen verschillende sportclubs 
een gevarieerd sportprogramma. 

Tijdens de eerste twee volledige weken van juli zijn er voor de kinderen van het lager 
onderwijs omnisportkampen met op het einde van elke week een schitterende uitstap. 
Het secundair wordt tijdens de eerste twee weken getrakteerd op een ‘adventure’ 
kamp. Inschrijven doe je per week.

De kleinsten (2,5 tot 6 jaar) kunnen zich vanaf 1 juli weer volop amuseren in de 
Kinderclub! Er staan iedere dinsdag speciale uitstappen op het programma. Zo kunnen 
ze de wonderlijke wereld van de paddenstoel ontdekken, een dag jumpen op grootse 
springkastelen en zich een ware brandweerheld voelen. 

Ook de Grabbelpas kun je moeilijk wegdenken uit je zomer. We nemen je mee op 
verschillende uitstappen, fantastische workshops en theaterkampen. Wie wil er nu niet 
tekenen als Merho of met zijn fiets over boomstronken springen zoals in Rocket Power? 

Heb je meer zin om simpelweg te spelen en ravotten? Zelfs daarvoor kan je bij ons 
terecht. ’t Speelplein in Outrijve zal jullie ontvangen vanaf 1 juli tot 28 augustus. 
Afsluiten doen we op 31 augustus met een uitstap naar Walibi! 

De tieners mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Voor hen ziet de zomer er bijzonder 
rooskleurig uit. Een dag aan zee, wildwaterparken en reusachtige achtbanen, alles 
om ervoor te zorgen dat het een zomer wordt om nooit meer te vergeten.

Inschrijven voor al dit moois is mogelijk vanaf 1 juni. Waar wacht je nog op?!

Meer info bij de sportdienst 056 65 30 60, sportavelgem.be of de dienst jeugd en cultuur, 
056 65 30 60, jeugd@avelgem.be

Senioren 
sportdag
Gezellig sporten en ontspannen! Dat is 
de doelstelling van de seniorensportdag 
op 5 juni 2015. Deze namiddag staat 
open voor alle 50-plussers. Achteraf 
wordt iedereen verwend met koffie en 
taart. Zeker de moeite dus om tussen 
14.30 en 17.30 uur langs te komen in 
het sportcentrum van Avelgem.

Programma: volledig tot rust komen op 
de zachte stem van onze yogalerares. 
Een spelletje curling als variant op pe-
tanque. Dit is een heel ontspannende 
activiteit voor mannen en vrouwen. 
Wie wil, kan daarna genieten van een 
les aquagym op sfeervolle muziek. Hou 
je het liever droog? Geen probleem! Je 
kunt ook direct nagenieten met koffie 
en taart in de cafetaria. Deelnemen 
kost 2,50 euro

Meer info en inschrijvingen bij de sport-
dienst, sport@avelgem.be, 056 65 30 
60. Daginschrijvingen zijn ook mogelijk.

Sportify
Op dinsdag 23 juni 2015 vieren de jonge-
ren van het secundair onderwijs het einde 
van de examens. Tijd om de gedachten te 
verzetten en de vakantie in te zetten. De 
sport- en de jeugddienst geven deze dag 
graag een extra dimensie.

Op het evenemententerrein worden op-
nieuw uitdagende sportactiviteiten geor-
ganiseerd. Gezien het succes van vorige 
jaren, doen we er graag nog een schepje 
bovenop: we bieden grasvolleybal, bum-
perball en levend tafelvoetbal aan! 

Kom tussen 14.00 en 20.00 uur, zonder 
verplichtingen, samen met de vrienden, 
genieten van de sportieve activiteiten in 
een heel ontspannen vakantiesfeer!

De dj’s van Krak voorzien de muzikale 
omlijsting. Hopelijk zijn de weergoden ons 
die dag goedgezind!
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Leefomgeving

Steenmarter op 
bezoek?
De laatste jaren is de steenmarterpopu-
latie in Vlaanderen sterk uitgebreid. De 
lichtbruine dieren met lange pluimstaart 
zijn ongeveer zo groot als een kat en 
hebben een grote witte vlek op hun keel 
en voorpoten. De dieren kunnen schade 
veroorzaken in je huis, tuin of auto. 

Steenmarters hebben nood aan een 
warme en droge plek voor hun nest of 
schuilplaats. Daarom zoeken ze vaak 
rustige plekken op in zolders, schuren 
of bijgebouwen. Hun aanwezigheid kan 
leiden tot ongemakken zoals geurhinder, 
lawaaihinder en bijtschade. 

Er is maar één goede oplossing om mar-
ters definitief te verjagen, namelijk het 
ontnemen van een toegangsweg naar 
de verblijflocatie. Het beste moment 
om de toegang tot zijn verblijfplaats 
af te sluiten is als er geen dieren meer 
aanwezig zijn, dus ‘s nachts als het dier 
op jacht is. Als er jongen zijn, van maart 
tot en met juni, moet gewacht worden 
tot zij het huis verlaten hebben. Het dier 
doden of vangen heeft weinig zin, want 
de plaats wordt snel ingenomen door 
een ander individu dat de geursporen 
volgt tot aan de schuilplaats. 

Mogelijke maatregelen om de toegang 
tot gebouwen te ontnemen: 
• Plaatsen van gladde platen tegen 
stenen wanden

• Takken die dicht bij de woning han-
gen afzagen

• Klimrekken voor planten en pergola’s 
verplaatsen of weghalen

• Regenpijpen voorzien van een kraag
• Gaten in de gevel of het dak dichten 
(een opening van minder dan 10 cm 
doorsnede is voor een steenmarter 
voldoende om binnen te geraken)

Ook knaagschade aan wagens kan enkel 
voorkomen worden door de motor-
ruimte of kabels onbereikbaar te maken. 
Voorkom dat de steenmarter in de mo-
torruimte geraakt door ze af te sluiten 
met een draadrooster of bescherm de 
kwetsbare kabels met stevige kabelgo-
ten. Sommige automerken ontwikkelen 
speciale marterkits die de auto ontoe-
gankelijk maken.

Het installeren van een afweersysteem 
op basis van elektrische stroomstoten 
in de motorruimte, wat werkt als een 
soort schrikdraad, biedt ook een goede 
bescherming.

Meer info: www.steenmarter.be

Bloemen om te zien in 2015
Het is een bewuste keuze om tijdens 
de zomer zowel Avelgem als de deel-
gemeenten met dezelfde kleurencom-
binatie te bebloemen. Zo ontstaat een 
éénheid.

In 2015 zijn de kleuren wit – roze – 
blauw de hoofdtonen. Hier en daar 
aangevuld met diverse hangplanten in 
groen of grijs. Voor de plantenliefheb-
bers onder onze bewoners volgt een 
opsomming van de bloemen die vanaf 
de 2de helft van mei in het straatbeeld 
te bewonderen zijn.

Eénjarig ijzerhard met witte bloem 
(Verbena ‘Cream White’), een witte 
hanggeranium met een vleugje 
rood (Pelargonium ‘Ville de Dresden’), 
ook Gaura ‘Sparkle White’ is overwegend 
wit, maar met een roze toets. Een andere 
soort hanggeranium is overwegend roze 
(Pelargonium ‘Balcon Desrumaux’). De 
blauwe tinten worden voorzien door blauwe 
winde (Convolvulus sabiatus ‘Blue’) en 
blauw ijzerhard (Verbena ‘Blue sky’).

De grijze bladplant is Helichrysum ‘Silver’, 
de groene Ipomoea ‘Terrace’ en de hang-
plant met witgroen blad is bont hondsdraf 
(Glechoma hederacea ‘Variegata’).

Deze planten zijn in diverse combina-
ties te zien in de straatbloembakken, de 
hangmanden, de brugbloembakken en de 
gevelbebloeming aan het gemeentehuis.

De gevelbloembakken aan het Sociaal Huis 
zijn overwegend wit met grijze bladplant, 
alsook de straatbloembakken aldaar, maar 
aangevuld met rood ijzerhard (Verbena 
‘Color red’), verwijzend naar de kleuren 
in het logo. 

De gemeente hoopt met deze diversiteit aan 
plantencombinaties een voorbeeld te zijn 
naar de bewoners toe om ook hun woning-
gevel van bloemen te voorzien. De mensen 
die reeds jaren hun gevel opfleuren, willen 
we langs deze weg bedanken, omdat ook 
Avelgem op die manier meer kleur krijgt en 
zo een echte “bloemengemeente” wordt, die 
de 3 bloemensymbolen waard is.

Meer info: dienst openbare werken en pa-
trimonium, technische.dienst@avelgem.be

De gevelbebloeming aan het gemeentehuis met de roze hang-
geranium (Pelargonium ‘Balcon Desrumaux’).

Vergroot de hoop, word haagdonor!
Snoei mee tegen kanker van 15 juni tot 15 september 

Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! 
Want dan ben jij één van de vele Vlamingen 
die in het bezit is van een plant die levens 
kan redden. Een taxushaag bevat immers 
de grondstof die nodig is voor de aanmaak 
van geneesmiddelen tegen kanker. Meer 
nog, uit het jonge snoeisel van 50 me-
ter taxushaag wordt één chemotherapie 
gewonnen. Bovendien wordt voor elke 
kubieke meter zuiver taxussnoeisel die 
wordt ingezameld € 40 geschonken aan 
kankerbestrijding. 

Van 15 juni tot 15 september kunnen we 
weer samen de strijd aanbinden tegen kan-
ker. Tijdens deze ‘Vergroot de Hoop-actie’ 
kan iedereen gratis zijn jong en zuiver 
snoeisel op het containerpark aanbieden. 

In 2014 werd in de Imog-regio maar liefst 
415 m³ taxussnoeisel ingezameld, goed 
voor een opbrengst van € 16.600. We waren 
dan ook verheugd het Kinderkankerfonds 
€ 4.150, de stichting Luka Hemelaere  
€ 4.150 en het Fonds Oncologie Kortrijk  
€ 8.300 te kunnen schenken.

De voorwaarden voor het snoeisel 
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee 
voorwaarden: namelijk jong en zuiver. 
Onder jong verstaan we: eenjarige scheut-
jes van max. 20-30 cm hoog of een haag 
die al ieder jaar werd gesnoeid. Zuivere 
taxus is snoeisel dat tijdens het scheren 
wordt opgevangen op een doek en niet 
vermengd is met grond, ander snoeisel 
of bladeren. 

HOE CORRECT SNOEIEN?

Zuiver
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil 

of doek om het snoeisel op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te 

leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.

Jong
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 centimeter lang en max. 1 centimeter 

dik) van de taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook 

belangrijk dat het verzamelde taxussnoeisel afkomstig is van hagen die jaarlijks 

gesnoeid worden.

zuiverjong
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Leefomgeving

Trage Wegen Waarmaarde en 
Kerkhove, donderdag 4 juni,  
20.00 uur, OC Waarmaarde
Na de startvergadering van 12 februari is een periode van inventariseren van trage 
wegen ingegaan. Op donderdag 4 juni willen we de resultaten voorstellen aan de 
geïnteresseerden. Wie zelf nog opmerkingen of vragen heeft, kan die vooraf binnen-
brengen bij de dienst mobiliteit. We nemen de tijd om enkele voorstellen te bespreken 
en prioriteiten vast te leggen.

Meer info via tragewegen@avelgem.be

Verkeersveilige schoolomgevingen
In de Paasvakantie startte de gemeente met de uitvoering van een aantal 
verbeteringswerken in eigen regie. De oplossingen zijn er gekomen na 
overleg met de schooldirecties en de verkeersveiligheidsraad. 

Zo werd een wegversmalling en een zichtbare oversteekplaats gecreëerd ter hoogte van 
de kleuterschool in Rugge. 

Om wildparkeren tegen te gaan en de schoolgaanden een veiligere toegang te bieden 
werden bijkomende paaltjes geplaatst aan de toegang tot de parking Kerkhofstraat van 
basisschool De Toekomst. 

De beugel aan de oversteekplaats SJB Avelgem aan de Doorniksesteenweg werd versmald 
om beter doorgang te krijgen tot het zebrapad. 

De parking (zaterdagmarkt) krijgt ter hoogte van de St-Jansstraat een aparte doorgang 
voor voetgangers, het voetpad wordt vernieuwd en krijgt een extra oversteekplaats ter 
hoogte van de parking aan de kinderopvang.

In augustus worden ook extra wegmarkeringen geschilderd. Met een externe aannemer 
zullen in het najaar grotere werken uitgevoerd worden: de verbetering van de schoolom-
geving van SJB Outrijve en een uitbreiding van de parking Leopoldstraat ter hoogte van 
SJB Avelgem, met het verplicht uitrijden van de parking richting kerk.

Met deze ingrepen wordt maximaal aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker in 
de directe schoolomgeving. Een zeer belangrijk probleem blijft het wildparkeren aan de 
diverse schoolomgevingen. Dat zal aangepakt worden via sensibiliseringsacties vanuit 
de scholen zelf en controles door de politie.

Wegenwerken 
najaar 2015- 
voorjaar 2016
Een veilig en goed onderhouden open-
baar domein is één van de prioritaire 
doelstellingen voor de gemeente. De 
wegen in goede staat houden is een 
voortdurende opdracht. 

Daarom zullen ook in de komende jaren 
herstellingen worden uitgevoerd aan de 
wegen. Dit omvat zowel het opnieuw 
asfalteren of betonneren van (delen) 
van de wegenis, als de (her)aanleg van 
greppels, boordstenen en voetpaden.  

Samen met een studiebureau werd be-
keken welke wegen in Groot-Avelgem 
zich (voor een deel) in slechte toe-
stand bevinden en werd een prioriteit 
bepaald van wegen die geheel of ge-
deeltelijk eind 2015 – begin 2016 zul-
len worden aangepakt: Oedelestraat, 
Marktweg, Huttegemstraat (tussen 
Doorniksesteenweg en Munkkouter), 
Pontstraat (tussen Doorniksesteenweg 
en Doornstraat), Heestertstraat (kruis-
punt Molenstraat richting Heestert), 
Kapellekouter (fietspad), Langestraat en 
Kaphoekstraat (herstelling verzakkin-
gen), Waterhoek (richting Lindestraat), 
Trappelstraat (laatste deel), Burchthof, 
Kasteelstraat (van verkeersdrempel 
tot Burchthof), Bossuitstraat (begin), 
Moerbeekstraat en Sint-Pietersstraat, 
Vierschaarstraat, Nijverheidslaan (eer-
ste deel), Toekomststraat en Tuinwijk.

Daarnaast worden ook 2 parkings verbe-
terd/uitgebreid. Ten eerste de omgeving 
van de kerk en het kerkhof van Outrijve 
door het onderhoud en herstellen van de 
wegen en het voorzien van een zeven-
tal extra parkeerplaatsen. Ten tweede 
wordt de parking in de Leopoldstraat, 
nabij het Woon Zorghuis, uitgebreid 
met 50 parkeerplaatsen, waarvan er 
een 20-tal enkel voor het personeel 
van het Woon Zorghuis bestemd zijn. 
Ook de groenaanleg wordt in dit project 
afgewerkt.

De raming voor de uit te voeren werken 
bedraagt € 1.116.678,92 inclusief 21 % 
btw, waarvan € 120.625,00 ten laste 
is van het OCMW. Eind juni zal bekend 
zijn wie de werken zal uitvoeren. De ge-
meente zal dan een planning uitwerken 
waarbij de werken uitgevoerd worden 
in het najaar 2015 - voorjaar 2016. De 
gemeente zal de betrokken inwoners 
verder concreet informeren. In de Info 
en op de website kunnen de algemene 
werken opgevolgd worden.
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Leven en welzijn

Een zichtbaar huisnummer kan levens redden
Het zal je maar overkomen: je belt de hulpdiensten, maar bij aan-
komst verliezen ze kostbare tijd omdat verschillende huisnummers 
niet duidelijk zichtbaar zijn of zelfs ontbreken…

Het huisnummer is een onmisbaar onderdeel van een adres. Het is dan ook belang-
rijk om het goed zichtbaar aan te brengen aan de woning. Zorg er ook voor dat het 
groot genoeg is en zichtbaar in het donker, ook als de woning een aantal meter van 
de straatkant verwijderd is.

Ook voor dagdagelijkse dingen, bijvoorbeeld om je post op tijd en in de beste om-
standigheden te ontvangen, is het belangrijk om een goed zichtbaar huisnummer 
te hebben. Zeker in appartementen is het ook aan te raden om de namen van de 
bewoners op de brievenbus te plaatsen. Zo weet de postbode zeker het juiste adres 
te vinden.

Je merkt het: extra aandacht voor een goed zichtbaar huisnummer kan ongenoegen 
en problemen voorkomen.

Weetje: het bekende witte plaatje met daarop het huisnummer is gratis verkrijgbaar 
op het containerpark. Natuurlijk mag je ook zelf voor een siernummer zorgen, op 
voorwaarde dat dit duidelijk leesbaar is vanaf de openbare weg.

Verwennamiddag  
voor mantelzorgers 

De ombudsman
Een ombudsman onderzoekt objectief en 
onafhankelijk klachten van burgers over 
overheidsdiensten, instellingen of bedrij-
ven. www.ombudsman.be

Vlaamse ombudsman
Je kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst te-
recht als je een klacht hebt over een van 
de Vlaamse overheidsdiensten. 

Omdat je bijvoorbeeld verkeerd bent be-
handeld of omdat er iets fout is gelopen. 
Als je niet tot een oplossing komt met een 
overheidsdienst, dan bemiddelt de Vlaamse 
Ombudsdienst zodat jouw zaak of dossier 
verder correct wordt afgehandeld.

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 0800 240 
50, klachten@vlaamseombudsdienst.be, 
www.vlaamseombudsdienst.be

Federaal ombudsman
Heb je een probleem met een fede-
rale administratie? Dan helpt de federale 
Ombudsman je verder. Hij zoekt dan bij 
de administratie een oplossing voor jouw 
probleem. 

Als de administratie een vergissing of 
een fout gemaakt heeft, doet hij er al het 
mogelijke aan om de zaak recht te zetten.

Opgelet! Vóór je een beroep doet op de 
ombudsman, moet je zelf al geprobeerd 
hebben om tot een oplossing te komen met 
de administratie.

Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel,  
0800 99 962, contact@federaalombuds-
man.be, www.federaalombudsman.be

Donderdag 25 juni 2015, van 14.00 tot 17.00 uur in CC Het 
Spoor, Harelbeke. 
Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit je omgeving? 
Dan ben je van harte welkom! 
De Lokale Steunpunten Thuiszorg 
van het Samenwerkingsinitiatief 
Eerstelijnsgezondheidszorg  
(SEL) en de erkende verenigin-
gen voor gebruikers en mantel-
zorgers organiseren op 25 juni 
opnieuw een ontspanningsna-
middag voor mantelzorgers uit 
de regio. 

Op het programma staat 
‘Vidange Perdue’, een Vlaamse 
film over een eigenzinnige be-
jaarde man. 

Wie liever een interactieve workshop volgt heeft een ruime keuze. Er wordt een work-
shop ‘over computers en ander modern tuig’ georganiseerd of je komt meer te weten 
over diabetes en gezonde voeding. Ten slotte is het ook mogelijk om deel te nemen 
aan een eerste kennismaking met ‘pilates’. Dit is een bewegingsvorm die zeer sterk 
werkt op de buik-, rug- en bekkenspieren en vooral liggend en zittend wordt uitgevoerd. 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er afgesloten met een kop koffie en stukje taart. 
Doorlopend kan je de hele middag terecht bij de hulpverleners met alle vragen over 
mantelzorg.

De deuren openen om 13.45 uur. Inkom is gratis mits inschrijving. 

Info & Inschrijvingen
LST Zwevegem-Avelgem-Spiere-Helkijn, Dominique Moreels, Blokkestraat 29/2, 8550 
Zwevegem, 056/76 52 41, dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
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Leven en welzijn

Menu dorpsres-
taurant 
02/06/2015: champignonsoep, vogel-
nestje, witte bonen in tomatensaus met 
puree, panna cotta

09/06/2015: broccolisoep, kalkoenfilet, 
tomatensla, gefrituurde aardappelen, 
vanilleflan

16/06/2015: preisoep, lamsragout met 
ajuin, basilicum en groenterijst, yoghurt 
met fruit

23/06/2015: lentesoep, Provençaals 
vleesbrood, jonge wortelen en gekookte 
aardappelen, yoghurt

30/06/2015: knolseldersoep, kippenbil 
met currysaus, perzik en groenterijst, 
chocoladepudding

Jubilea 

Georges Deweer en Bernadette Boonaert 
Diamanten Bruiloft (Helkijn 23/04/1955)

Jacques Houttequiet en Rita Eggermont 
Gouden Bruiloft (Zwevegem 30/04/1965)

Lutwig Verbeke en Marie Jeanne Vandevelde 
Gouden Bruiloft (Outrijve 8/05/1965)

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 inwo-
ners van Kerkhove

• Tandarts: 0903 399 69

Bevolking
Geboorten
27.03.2015 Emeline Benoot,  
dochter van Marilyn

28.03.2015 Davonte Douglas,  
zoon van Dwight en Nele Soete

02.04.2015 Laura Secember, 
dochter van Tim en Sofie 
Demeulemeester

04.04.2015 Fien Pauwels,  
dochter van Heidi en Kathy Van 
Laeke

05.04.2015 Lowiek Demuynck,  
zoon van Jehan en Celine Vanassche

17.04.2015 Claudia Novak,  
dochter van Daniel en Lenka Novak

20.04.2015 Broydon Hoste,  
zoon Tim en Shanna Dewaele 

23.04.2015 Wannes Depraetere, 
zoon van Brecht en Katrien De 
Muynck

22.04.2015 Elias Balcaen,  
zoon van Stijn en Kimberly 
Corbonné

25.04.2015 Dylan en Paul Cretu, 
zonen van Svetlana 

05.05.2015 Juliette Isebaert,  
dochter van Vincent en Charlotte 
Desmet

07.05.2015 Sibo Wylin,  
zoon van Nico en Manja Masure

Huwelijken
30.04.2015 Steven Maes en Mariska 
Voet

Overlijdens
16.04.2015 Cécile Bossaert

20.04.2015 Denise Antoin,  
echtgenote van Jules Deconinck

20.04.2015 Arlette Derycke,  
weduwe van Willy Vanlandeghem

22.04.2015 Maria Vandenbroucke

23.04.2015 Rachel Courtens

23.04.2015 Agnès Cooman,  
echtgenote van Joseph Decoster 

25.04.2015 Marie José 
Vandenberghe

28.04.2015 Nazaire Verstraete, 
echtgenoot van Jacqueline Arnoult

03.05.2015 Paula Vandevelde,  
weduwe van Willy Derez

08.05.2015 Jacques Cornet,  
echtgenoot van Rita Vantieghem
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Inschrijven voor het DKO

Deeltijds kunstonderwijs  
in Avelgem bloeit!

Aan het conservatorium kun je de 
volledige cyclus woord en muziek volgen. 

Aanbod woord
Vanaf 8 jaar
Algemene verbale vorming (dictie)

Vanaf 12 jaar
• Drama + voordracht

• Voordracht + toneel

Vanaf 16 jaar 
Toneel, voordracht of welsprekendheid + repertoirestudie

Aanbod muziek
Accordeon, altsaxofoon, bugel, cello, cornet, dwarsfluit, gitaar, 
hoorn, klarinet, klassieke zang, piano, slagwerk, sopraansaxo-
foon, trombone, trompet, tuba en viool.

Vanaf 8 jaar
Notenleer + instrument

Vanaf 12 jaar 
Algemene muziek cultuur + instrument + samenspel

Vanaf 16 jaar
Instrument + ensemble

GAVKA heeft dan weer een uitgebreid aan-
bod beeldende vorming.

Vanaf 6 jaar (2 lesuren per week)
Algemeen beeldende vorming

Vanaf 12 jaar (4 leerjaren met 4 lesuren per week)
Vakken: waarnemingstekenen, kleur- en vormstudie, kunstinitiatie

Volwassenen (vanaf 17 jaar) (2 leerjaren met 4 lesuren 
per week)
• Waarnemingstekenen, kleurstudie, kunstinitiatie

• Nieuw: ‘beeldverhaal’ 

Eindejaars- 
tentoonstelling 
GAVKA
Verschillende technieken zoals schil-
deren, tekenen, keramiek en in-
stallaties komen aan bod tijdens 
deze expo. Er kan dan ook reeds 
ingeschreven worden voor volgend 
jaar. Zondag 21 juni doorlopend 
van 10.30 tot 18.00 uur in het oude 
stationsgebouw. 

Meer info?
Conservatorium Avelgem | Kasteelstraat 3b | 8580 Avelgem | 056 65 30 67 | 0475 83 05 69 | conservatorium@avelgem.be | 
www.avelgem.be/conservatorium | contactpersoon: Marieke Holvoet 

Tekenacademie Gavka | Ijzerwegstraat 1 | 8580 Avelgem | 056 65 30 66 | 0494 17 06 84 | gavka@avelgem.be | www.avelgem.
be/gavka | contactpersoon: Jos Naessens

Wil je graag een instrument 
bespelen, met woorden spelen, 
voordragen of toneel spelen? Wil 
je graag tekenen, schilderen of 
werken met vormen en kleuren? 
Schrijf je dan in voor het DKO 
in Avelgem!

Wanneer inschrijven?
Inschrijven kan vanaf juni tijdens 
de openingsuren van het secre-
tariaat of online op www.mijn-
academie.be/academiekortrijk 
(voor GAVKA) en www.mijnaca-
demie.be/conservatoriumkort-
rijk (voor het conservatorium). 
Per adres maakt je één account 
aan. Ook als meerdere personen 
per gezin inschrijven. Wanneer 

de account is aangemaakt, 
krijgt je een overzicht van alle 
gezinsleden die op dat adres ge-
vonden zijn. Elk van de gezinsle-
den zal achter zijn of haar naam 
een icoontje in de vorm van een 
slotje hebben. Door te klikken 
op de naam en vervolgens het 
rijksregisternummer ter con-
trole op te geven, verdwijnt dit 
slotje en is dat gezinslid klaar 
voor de online inschrijving. 

Extra inschrijvingsmo-
menten in augustus
• Woensdag 26 augustus van 
16-19 uur

• Zaterdag 29 augustus van 
10-12 uur


