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Zondag 15 maart 
opendeurdag 
Woonzorghuis  
Ter Meersch 
Maak op zondag 15 maart kennis met de werking van 
het nieuwe woonzorghuis. De deuren staan open van  
10.00 tot 17.00 uur. Graag tot dan!
Het nieuwe woonzorghuis telt 69 woongelegenheden, waarvan 62 
eenpersoonskamers, 2 koppelkamers en 3 kamers voor kortverblijf. 
De hedendaagse inrichting en de aanwezigheid van moderne technie-
ken zorgen voor een aangepaste woon- en zorgomgeving. Vanuit de 
gezellige livings genieten de bewoners van een prachtig zicht op de 
Scheldemeersen. Ook de maaltijden, die vers bereid worden in eigen 
keuken, worden er opgediend. 

Kortom: kleinschaligheid, huiselijke sfeer en een prachtige omgeving typeren 
het woonzorghuis. 

Het woonzorghuis heeft 2 afdelingen. De extra zorgafdeling op het gelijkvloers biedt 
een thuis aan 30 bewoners. Op de eerste verdieping, de fysieke zorgafdeling, wonen 
36 bewoners. Ook de 3 kamers kortverblijf bevinden zich op de eerste verdieping. De 
werking op beide afdelingen is afgestemd op de noden en de behoeftes van de bewoners. 
Het volledige gebouw met binnentuin is ook voorzien van gratis Wi-Fi. 

De medewerkers van het woonzorghuis zetten zich elke dag in om de bewoners en hun 
omgeving te ondersteunen en te voorzien in de nodige zorg. Ze gaan voor kwaliteit waarbij 
ze zo dicht mogelijk aansluiten bij het levensverhaal van de bewoners. Ook vrijwilligers 
dragen hun steentje bij en zijn niet meer weg te denken uit het woonzorghuis. 

Ben je nieuwsgierig? Ga dan zeker een kijkje nemen op zondag 15 maart, eveneens ‘Dag 
van de Zorg’. Je bent er van harte welkom van 10.00 tot 17.00 uur. 

Meer info Woonzorghuis Ter Meersch | woonzorghuis@avelgem.be | 056 65 07 80
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Uw gemeente

Weet jij met hoeveel we zijn in Avelgem?

Vlaamse Gewest int successie- en 
bepaalde registratierechten 

Schrijf je in voor 
de gemeentelijke 
Vrijetijdsnieuws-
brieven
Sinds kort zitten het e-zine van Spikkerelle 
en de digitale nieuwsbrief van de sport-
dienst in een nieuw kleedje. Er wordt ook 
gewerkt met nieuwe adressenlijsten. Wil 
jij de vrijetijdsnieuwsbrieven (blijven) ont-
vangen en schreef je je nog niet opnieuw 
in? Kijk dan zeker op www.avelgem.be/uit 
inavelgem/digitalenieuwsbrieven. Je kunt 
je inschrijven voor 3 vrijetijdsnieuwsbrie-
ven: sport, jeugd en/of cultuur.

Het Vlaamse Gewest bepaalt al langer 
de tarieven van de successie- en be-
paalde registratierechten. Het innen van 
de rechten was een bevoegdheid van de 
federale overheid. Sinds 1 januari 2015 
is dit veranderd. De tarieven blijven de-
zelfde, maar er zijn een aantal praktische 
gevolgen. 

Voortaan betaal je de verschuldigde 
successierechten niet meer aan de FOD 
Financiën, maar ontvang je een uit-
nodiging tot betaling van de Vlaamse 
Belastingdienst (VLABEL).

Het Vlaamse Gewest int ook bepaalde 
registratierechten. Dat zijn de registra-
tierechten op verkopen, hypotheekves-
tigingen en verdelingen van onroerende 
goederen, net als de schenkingsrechten 
op roerende en onroerende goederen.

Waar dien je een aangifte van nalaten-
schap in?
Sinds 1 januari 2015 stuur je deze aan-
giften naar: Vlaamse Belastingdienst – 
Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Waar moet je schenkings-, verkoops- en 
pachtakten aanbieden?
De FOD Financiën blijft bevoegd voor de 
registratie van akten. Je moet alle akten 
nog altijd bij de federale registratie-
kantoren aanbieden. De FOD Financiën 
bezorgt vervolgens de akten, die aan de 
Vlaamse registratierechten onderworpen 
zijn, aan de Vlaamse Belastingdienst. Die 
zal de verschuldigde registratierechten 
berekenen. Vervolgens ontvang je een 
uitnodiging tot betaling.

Voor de registratierechten die door het 
Vlaamse Gewest overgenomen zijn, kun 
je dus geen betalingen meer doen bij de 
FOD Financiën. Dit geldt zowel voor con-
tante betalingen aan het loket als voor 
betalingen via overschrijving.

Attesten van erfopvolging en registratie 
van huurcontracten
Voor de aflevering van de attesten van 
erfopvolging en de registratie van de 
huurcontracten verandert niets: de FOD 
Financiën blijft nog steeds bevoegd.

Het aantal inwoners in onze ge-
meente blijft stijgen. Op 31 decem-
ber 2014 stond de teller op 9.784, 
dit zijn er 60 meer dan in 2013.  
Sinds de fusie met Bossuit, Kerk-
hove, Waarmaarde en Outrijve, 
ondertussen 38 jaar geleden, zijn 
er 1183 inwoners bijgekomen.

Aantal inwoners per woonkern op 
31.12.2014
• Avelgem 6.467
• Bossuit 465
• Kerkhove 908
• Waarmaarde 726
• Outrijve 1.218 

De aangroei
In Avelgem is het jaarlijkse geboortecij-

0-9 jaar
1070 = 11%

10-19 jaar
1044 = 11%

20-29 jaar
1149 = 12%

30-39 jaar
1291 = 13% 40-49 jaar

1330 = 14%

50-59 jaar
1419 = 14%

60-69 jaar
1089 = 11%

70-79 jaar
732 = 7%

80-89 jaar
551 = 6%

90-99 jaar
106= 1%

100-102 jaar 
3 = 0%

Inwoners 31.12.2014

fer ongeveer even hoog als het jaarlijkse 
sterftecijfer. De aangroei van de bevolking 
is vooral te danken aan nieuwe inwoners. 
In 2014 vonden 572 mensen de weg naar 
Avelgem, maar ook 491 inwoners hebben 
Avelgem verlaten. 

De 60 bijkomende inwoners zijn verspreid 
over de Avelgemse woonkernen. Avelgem 

zelf telt 50 bijkomende inwoners, Kerkhove 
15 en Waarmaarde 10. De bevolking van 
Bossuit daalde met 8 inwoners, deze van 
Outrijve met 7.

Avelgem ook een stukje internationaal

Eind 2014 telden we 234 vreemdelingen 
in Avelgem. Dat zijn er 58 meer dan 

eind 2013. Frankrijk (45), Polen (39) en 
Roemenië (24) blijven veruit de belang-
rijkste landen van herkomst. In totaal 
verblijven momenteel 41 verschillende 
nationaliteiten in onze gemeente.

Meer info bij dienst burgerzaken | 056 65 30 
30 | burgerzaken@avelgem.be
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Vrije tijd

Humoristische jeugdboekenweek 

Bezoek gratis de 
tentoonstelling 
van Ellen Har-
vey in Brugge
Met het kunstwerk ‘Repeat’ vormde 
Ellen Harvey de voormalige Sint-
Amelbergakerk in Bossuit om tot 
kunstkerk. Momenteel exposeert deze 
kunstenares met ‘The Unloved/De on-
beminden’ in het Groeningemuseum in 
Brugge.

Het gemeentebestuur van Avelgem en 
het Groeningemuseum bieden je de 
unieke kans om op zondag 29 maart 
een gratis bezoek te brengen aan deze 
tentoonstelling, voorafgegaan door een 
lezing van Ellen Harvey. Een bijzondere 
gelegenheid waarbij je kunstenares 
Ellen Harvey kunt ontmoeten en met 
haar in gesprek kunt gaan.

De uitstap is gratis, maar vooraf in-
schrijven is noodzakelijk. Er worden 
maximum 50 deelnemers toegelaten.

PRAKTISCH: zondag 29 maart |  
8.30 - 18.45 uur | vertrek en aan-
koms t :  pompgebouw Bossu i t , 
D o o r n i k s e s t e e n w e g  4 0 2  |  
Info en inschrijven: dienst jeugd en cultuur 
| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Jouw straat, speelstraat?!
Woon je in een wijk of straat waar veel kinde-
ren wonen? Wil je graag eens zonder zorgen 
op straat spelen? Dan is dit de uitgelezen kans 
om jouw straat voor één keer om te toveren 
tot een speelparadijs! 

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens 
bepaalde uren wordt omgetoverd tot een grote speelplaats 
voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant het 
doorgaand verkeer uit de straat, waardoor kinderen naar 
hartenlust kunnen buiten spelen. Een speelstraat kan enkel 

ingericht worden als de meerderheid van de buurt (66%) akkoord gaat met het idee. 
Per speelstraat worden 2 meters of peters gevraagd om hun schouders onder het 
project te zetten. In Assegem en de Toekomststraat vonden er de voorbije zomers al 
succesvolle edities plaats. 

Wil je een speelstraat organiseren in de periode maart – mei 2015? Vraag dan jouw 
speelstraat aan vóór 15 maart bij de dienst jeugd & cultuur op 056 65 30 90 of via 
jeugd@avelgem.be. Speelstraten voor de periode juni – september 2015 kunnen tot 
15 mei aangevraagd worden. 

Net als in 2012, 2013 en 2014 
tekent Avelgem in op de actie 
‘Sportelgemeente’ van BLOSO. 
Sportsessies, evenementen en uitstap-
pen, gekoppeld aan een aangename sfeer 
en een gezellig samenzijn, stimuleren het 
bewegen bij 50-plussers.

Er is ochtend- en middagzwemmen op 
maandag, woensdag en vrijdag telkens 
van 8.00 tot 9.00 en van 12.00 tot 13.00 
uur. Op vrijdag is er ook een seniorenuur-
tje met aquagym van 15.30 tot 17.00 uur. 
Daarnaast wordt er op donderdag yoga 

georganiseerd van 9.00 tot 10.00 uur. 
Elke dag zijn er ook badmintonmomenten 
waarbij je een terrein kunt afhuren tegen 
een democratische prijs en op donderdag 
is er recreatief basketbal van 20.00 tot 
22.00 uur.

De gemeente breit ook graag een vervolg 
aan het seniorenevenement. Meer infor-
matie volgt later. 

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

Sportelgemeente 2015

Humor in de bib?
In een hilarisch 
boek in de bib is 
Kobe de lachmi-
crobe opgedo-
ken. Gelukkig 
niet gevaarlijk, 
integendeel. 

Het is belang-
r i j k  om d i e 
lachmicrobe zo 
snel mogelijk 
te verspreiden.

Humor, daar 
draait het om tijdens de Jeugdboekenweek.

Tijdens de maand maart spelen we onze 
troeven uit om de jeugdafdeling in de 
kijker te zetten: we nodigen jeugdauteurs 

uit, klassen kunnen op een speelse ma-
nier kennismaken met de bibliotheek, we 
organiseren voorleesmomenten en andere 
activiteiten.

Enkele leerkrachten en leerlingen van 
GAVKA zetten hun beste beentje voor om 
een grappige tentoonstelling in de biblio-
theek te presenteren. Ontdek hoe het 
thema ‘humor’ geïnterpreteerd en verwerkt 
wordt. De tentoonstelling loopt van 4 maart 
tot 20 april 2015.

Fotowedstrijd
Maaike Cafmeyer, trotse meter van 
deze Jeugdboekenweek, daagt je uit.  
Wie een grappige foto maakt met het 
grappigste boek, kan een voorleesmo-
ment van Maaike in de bibliotheek win-
nen. Stuur vóór 25 maart je foto naar  
www.jeugdboekenweek.be. ©
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© Etienne Frossard
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Leefomgeving

Waterwegbeheerder Waterwegen en 
Zeekanaal NV is volop bezig met de voor-
bereiding van de bouw van de nieuwe stuw 
in Kerkhove. De huidige stuw is bijna 100 
jaar oud en is aan vervanging toe. Voor 
de bouwwerken starten, wordt er een 
grootschalig archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Archeologen spreken nu al 
over één van de grootste en meest spec-
taculaire opgravingen ooit in Vlaanderen.

Prehistorische nederzetting
Archeologen zullen een terrein onder-
zoeken van 8500 m2. Ze graven daarbij 4 
tot 8 meter diep. De archeologen van het 
consortium vakgroep Archeologie van de 
Gentse Universiteit, aan wie de opdracht 
gegund is, hopen talloze resten van onze 
prehistorische voorouders terug te vinden. 
Deze resten, zoals stenen gebruiksvoor-
werpen, dierlijk slachtafval, en eventueel 
zelfs werktuigen, gaan terug tot minstens 
10.000 jaar geleden.

10.000 jaar in beeld
Door deze mogelijke vondsten kunnen 
de archeologen zich een gedetailleerd 
beeld vormen van hoe onze prehistorische 
voorouders aan de oevers van de Boven-
Schelde leefden. Het onderzoek zal ook 
nuttige informatie opleveren over het land-

schap voor, tijdens én na de prehistorische 
bewoning. Er zijn immers aanduidingen 
dat deze locatie ook tijdens de Romeinse 
periode en de vroege middeleeuwen door 
de mens is bewoond en gebruikt.

Volgens de archeologen is het onderzoek 
uniek omdat er in Kerkhove informatie ver-
zameld wordt over zowel de mens als het 
landschap. De verwachtingen zijn groot, 
gezien uit proefboringen bleek dat door 
overstromingen in deze zone - die geleid 
hebben tot dikke, kleiige sliblagen- de 
archeologische vondsten beter bewaard 
zijn dan op andere plaatsen in Vlaanderen.

Pompen
Voorafgaand zijn er nog enkele voorbe-
reidende werken op het terrein noodza-
kelijk. De bomen worden gerooid en er 
wordt een werfweg op de site aangelegd. 
Begin maart start de aannemer met het 
maken van een bouwput. Er worden grote 
pompen ingezet om de bodem voldoende 
droog te krijgen. 

Zonder onvoorziene omstandigheden 
kunnen de archeologen vanaf mei aan 
de slag. Het archeologisch onderzoek zal 
ongeveer 2 jaar duren, nadien starten de 
bouwwerken voor de nieuwe stuw.

Ontdubbelen en aandacht voor vissen
De nieuwe stuw wordt een ontdubbelde 
stuw met twee stuwopeningen. Wanneer 
tijdens een noodsituatie één stuw defect 
is, kan de andere stuw nog steeds vol-
doende water afvoeren. Naast de nieuwe 
stuw komt ook een visnevengeul. Dat 
is een technische constructie die ervoor 
zorgt dat de vissen zonder problemen 
langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

De nieuwe stuw komt op de oever (kant 
Kerkhove) naast de huidige stuw, nadien 
worden er nieuwe geulen gegraven om de 
stuw in verbinding te stellen met het wa-
ter. In totaal zullen de werken 5 jaar du-
ren. De kostprijs van het project bedraagt 
ongeveer 16 miljoen euro (inclusief BTW).

Omleiding
Tijdens de werken is het jaagpad 
langs de linkeroever van de Schelde 
(kant Avelgem) volledig afgesloten. Er 
wordt een omleiding voorzien via de  
O.-L.-Vrouwstraat, de Oudenaardse-
steenweg en de Kaaistraat. Voor de meer 
recreatieve fietser wordt een langere 
omleiding voorzien langs de rechteroever 
van de Schelde (kant Kluisbergen) met 
oversteken via de brug in Kerkhove en de 
brug in Rugge.

Bouw nieuwe stuw in 
Kerkhove start met  
indrukwekkend  
archeologisch onderzoek

Van zones naar 
minuten: het zo-
nesysteem wordt 
vervangen door 
een tijdsysteem. 
Met een biljet of 
een Lijnkaart kun 
je voortaan 60 
minuten onbe-

perkt overstappen. Na 60 minuten, mag 
je je begonnen rit afmaken. Met een sms-
ticket kun je ook overstappen, maar het is 
exact 60 minuten geldig. Na 60 minuten 
moet je een nieuw vervoerbewijs kopen.

Minder losse vervoerbewijzen: er zijn drie 
tarieven voor losse vervoerbewijzen: een 
biljet, een sms-ticket en een rittenkaart 
(Lijnkaart). Dat vervangt de tien varianten, 
die verschilden volgens aantal zones en 
verkoopkanaal.

Kinderen reizen niet meer gratis mee: 
kinderen vanaf 6 jaar hebben voortaan 
een betalend vervoerbewijs nodig, ook als 
ze met een abonnee meerijden. Speciaal 
voor hen is er nu de Buzzy Pazz -12 jaar: 
een jaarabonnement aan 50 euro, wat de 
voordeligste oplossing is als ze minstens 17 

keer heen en weer reizen per jaar.

65-plussers betalen vanaf 1 september: 
65-plussers die in Vlaanderen gedomicili-
eerd zijn, rijden gratis t.e.m. 31 augustus 
2015. Vanaf 1 september hebben ze een 
betalend vervoerbewijs nodig. Ook voor 
hen ontwikkelden we een jaarabonnement 
aan 50 euro. Als ze minstens 17 keer heen 
en weer reizen per jaar, is dit het voorde-
ligste vervoerbewijs. 

Alle info over de nieuwe tariefstructuur op 
delijn.be/tarieven. Je kunt er ook bekijken 
welk vervoerbewijs het beste bij je past. 

De Lijn: nieuwe tarieven, een nieuwe manier van reizen
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Leefomgeving

Streekverkenners 2015 Jouw oud gerief verdient 
een nieuw lief!
Als jij de grote schoon-
maak doet, denk je dan 
aan De Kringloopwinkel? 

Bij de aankoop van nieu-
we meubelen is de reflex 
er gauw: de ophaaldienst 
van De Kringloopwinkel 
komt gratis je oude, nog 
bruikbare meubelen op-
halen. Maar ook andere 
spullen zijn welkom bij 
De Kringloopwinkel. Heel 
wat gerief verdwijnt nog 
te vaak op de afvalberg. 

De Kr ing loopwinke l 
zoekt voor àl jouw oud 
gerief een nieuw lief! 
Denk maar aan keuken-
gerei, servies, kaders, 
kledij, elektrische ap-
paraten, beddengoed, 
puzzels, poppen, boeken, … kortom alles dat nog bruikbaar is 
door iemand anders.

Waarom kiezen voor De Kringloopwinkel?
Het hergebruik van spullen verlost ze van een toekomst op de af-
valberg, wat onze planeet - en dus iedereen - ten goede komt. 
Je zorgt voor lokale tewerkstelling van mensen die het om één of 
andere reden moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. In de regio be-
tekent dit concreet 140 vaste jobs en 120 werkervaringsplaatsen.

Hoe kun je je spullen schenken?
• breng ze naar één van de kringloopwinkels
• laat ze gratis afhalen, op afspraak via 056 23 29 40
• kledij en textiel kan ook in de kledijbakken of op het contai-
nerpark

De Kringloopwinkel Avelgem, Doorniksesteenweg 185 | De Kringloop-
winkel Zwevegem, Avelgemstraat 188 | www.dekringloopwinkel.be | 
www.facebook/dekringloopwinkel 

Natuuracademie
Samen met het provin-
ciebestuur West-Vlaan-
deren organiseert Avel-
gem een reeks van 5 
natuuractiviteiten voor 
kinderen van het 3de en 
4de leerjaar. Ben je ook 
‘zot van natuur’? Dan is 
dit je kans…

Dieren en planten worden van dichtbij onderzocht, er wordt ge-
knutseld met natuurelementen, een heks komt op bezoek en nog 
veel meer… De activiteiten starten op woensdag 4 maart en vinden 
telkens plaats op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur in 
de natuurklas van Natuurpunt, Coupure Deweer, Meerstraat 45, 
Avelgem. Ook (groot)ouders zijn meer dan welkom!

Interesse? Schrijf je als de bliksem in, want er zijn slechts 20 
plaatsen, enkel voor kinderen en hun (groot)ouders uit Avelgem 
en Spiere-Helkijn! Inschrijven kan tot maandag 2 maart aan het 
loket van het gemeentehuis in Avelgem. Voor de hele reeks (5 
woensdagnamiddagen) betaal je 20 euro per kind. Ouders en 
grootouders die graag deelnemen samen met hun kind(eren) 
komen gratis mee. Elke deelnemer is verzekerd via een groeps-
verzekering van het provinciebestuur West-Vlaanderen.

Voorzie telkens aangepaste kledij, want de meeste activiteiten 
vinden buiten plaats.

Meer info bij de dienst milieu, 056 65 30 30, milieu@avelgem.be.  
Natuuracademie is een initiatief van het NME- samenwerkingsverband 
DE 13, een samenwerkingsverband van 13 Zuid-West-Vlaamse gemeen-
ten en de provincie West-Vlaanderen rond natuur- en milieueducatie.

Info-, demo- en testses-
sie elektrische fietsen

De provincie West-Vlaanderen organiseert heel wat wandelin-
gen, workshops, landschapsverkenningen en andere educatieve 
pakketten. Om deze activiteiten vlot te laten verlopen, zijn ze 
continu op zoek naar begeleiders. Heb je de nodige interesse in 
natuur en landschap? Ben je bereid om een aantal activiteiten 
te begeleiden? Laat dan van je horen en maak deel uit van een 
enthousiaste groep begeleiders!

De opleiding tot begeleider wordt modulair georganiseerd. Na 
het volgen van een algemeen luik, kun je in opdracht van de 
provincie aan de slag in zowel bezoekerscentra, provinciedo-
meinen, andere domeinen… Naast het algemeen luik is er per 
bezoekerscentrum of te begeleiden module nog een specifiek 
luik voorzien.

De opleiding streekverkenner omvat zowel het algemene luik 
als de specifieke modules die aangeboden worden in de regio 
Roeselare-Tielt. Na het volgen van het volledige traject kun je 
worden ingeschakeld voor het begeleiden van wandelingen met de 
boskoffer, kabouterpadtrolley of landschapskoffer in onze regio. 

De kostprijs om deel te nemen aan de cursus (inclusief nota’s) 
bedraagt 8 euro per halve dag of 80 euro voor de volledige 
cursus. Je kunt er dus voor kiezen om zowel de volledige 
reeks als een aantal modules te volgen. We starten telkens om  
9.00  uur en eindigen om 17.30 uur.

Extra info of inschrijvingen: Jasper Dugardeyn, Steunpunt NME 
Midden-West-Vlaanderen, Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare, 
051 27 55 54, jasper.dugardeyn@west-vlaanderen.be

Kom je ook van dichtbij kennis maken met de elektrische fiets? 
Een fietsconsulent geeft je uitleg over de werkwijze, de houding 
op en het gebruik van deze fietsen. De politiezone MIRA vertelt 
je alles over het verkeer en de veiligheid. Je kunt ook een ritje 
maken op een beveiligd parcours. Het geheel wordt afgerond 
met een gezellig praatcafé met mogelijkheid tot deelname aan 
een quiz en tombola.

PRAKTISCH: dinsdag 31 maart van 13.30 tot 16.30 uur in het 
sportcentrum van Avelgem. Wie al over een elektrische fiets 
beschikt mag deze gerust meebrengen. Bij slecht weer wordt 
er een parcours in het sportcentrum voorzien.

Inschrijven via de Avelgemse sportdienst, 056 65 30 60, sport@
avelgem.be. Deelnemen kost 2 euro. Iedereen welkom!
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Leven en welzijn

Vrijwilligers maken vaak een groot verschil! Ze zijn het levende bewijs van 
solidariteit. Na het ontbijt van 23 januari wil het ZOHRA-team haar 43 vrijwil-
ligers, actief binnen verschillende projecten in Avelgem, graag ook via deze weg 
bedanken en in de kijker plaatsten.
Kom je graag meer te weten over de werking van ZOHRA of heb je interesse om vrijwilliger te 
worden? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van ZOHRA. 

Meer info in het Sociaal Huis | dienst ZOHRA | zohra@avelgem.be | 056 65 30 36

Toiletpas
StomaVlaanderen, de organisatie van verschillende stomaverenigingen in 
Vlaanderen, gecoördineerd en gesteund door Kom op tegen Kanker, lanceerde 
een toiletpas voor stomadragers. Het pasje verleent stomapatiënten toegang tot 
de sanitaire installaties van hotels, restaurants en drankgelegenheden, lokale 
zefstandigen, winkelketens en vrije beroepen die aangesloten zijn bij Horeca 
Vlaanderen, Unizo, Comeos en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Soms krijgen stomadragers lekkageproblemen of dienen ze hun stoma dringend 
te verzorgen. Met de pas brengen ze het personeel op de hoogte van hun situatie, 
dat hen snel de weg naar de sanitaire voorzieningen kan wijzen. De toiletpas 
geeft stomadragers een gevoel van veiligheid, wat hen toelaat om actief deel te 
nemen aan de samenleving. 

Hoe een toiletpas aanvragen? 
Je vindt het aanvraagformulier op www.stomavlaanderen.be. Je kunt het formulier 
ook telefonisch aanvragen of via info@stomavlaanderen.be.

Laat het formulier in hoofdletters invullen en ondertekenen door je arts en 
stuur het samen met een recente pasfoto onder gesloten omslag naar: Stoma 
Vlaanderen, Doornhof 6, 3460 Bekkevoort.

Het toiletpasje wordt opgestuurd na storting van 5 euro op rekening BE03 9730 
1031 6184 met mededeling van jouw naam en rijksregisternummer.

Voor meer informatie kun je terecht bij Jean-Pierre Vanderstukken op het adres 
van StomaVlaanderen, 013 33 64 23 of 0478 25 57 73.

Vrijwilligers van ZOHRA, dank je wel!
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Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Bloedinzamel-
acties

Huldiging brandweer  
24/01/2015

Huldiging sportlaureaten  
30/01/2015

Fernand Verschore en Agnès Vanaerde  
Gouden Bruiloft - 21/01/1965 Wortegem-Petegem

Raymond Vroye en Mariette Tack  
Briljanten Bruiloft - 28/01/1950 Otegem

Marguerite Demuynck  
103-jarige geboren op 17/02/1912 in Aalbeke

Karel Wambeke en Suzanna Vandenberghe  
Briljanten Bruiloft - 18/02/1950 Avelgem

Bevolking

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

Geboorten

06.01.2015 Alic Vrijghem,  
dochter van Yves en Liesbeth Terryn

07.01.2015 Lecce Audooren,  
dochter van Wouter en Lotte 
Bauters

09.01.2015 Tristan De Stoop,  
zoon van Detlev en Kelly Hoornaert

13.01.2015 Mathis Mahieu,  
zoon van Tim en Hanne Decostere

23.01.2015 Leander Vindevogel,  
zoon van Mitch en Leen D’Haeze 

11.02.2015 Anaïs Vanhee,  
dochter van Alain en Isabelle Fer

Overlijdens

22.01.2015 Marcel Moerman,  
echtgenoot van Brigitta Vienne

26.01.2015 Dave Demeyer,  
echtgenoot van Nele Holvoet

27.01.2015 Julien Himpe,  
weduwnaar van Jeannine 
Ducatteeuw

31.01.2015 Wilson Dendoncker

03.02.2015 Gaston Delrue

04.02.2015 Erick Vermaut,  
echtgenoot van Jeanine Passchier

09.02.2015 Martine Dhondt,  
echtgenote van William Soetaert

09.02.2015 Jules Decock,  
echtgenoot van Paula Vanleijnseele

Ook jij kunt plots bloed nodig heb-
ben, na een ongeval, een operatie of 
een bevalling. Het is belangrijk dat er 
voldoende bloedvoorraad in de zieken-
huizen 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 Berchmansbasisschool 1.

Bloedinzamelacties 2015
• maandag 30 maart

• maandag 8 juni

• maandag 7 september

• maandag 14 december
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Vacature  

Versterk jij de kinderclub of  
’t speelplein als jobstudent?
Halftijds | maandag tot vrijdag van 10.30 tot 15.00 uur  
(half uur middagpauze inbegrepen) 

Paasvakantie 
• 1 jobstudent voor de Kinderclub O.C. Kerkhove

Zomervakantie
• 2 jobstudenten ’t Speelplein O.C. Outrijve 
• 2 jobstudenten Kinderclub O.C. Kerkhove

Taken
• coördineren van het middaggebeu-
ren: maaltijden klaarzetten, opschep-
pen, afruimen, afwassen,…

• onderhoudstaken in en rond het 
gebouw

• (spel)materiaal sorteren, inventarise-
ren en opruimen

Voorwaarden
• minimum 15 jaar
• voltijds student
• over voldoende maturiteit beschikken
• zelfstandig kunnen werken. 
• Bij de selectie voor de zomervakantie 
wordt voorrang gegeven aan kandi-
daten die zich een volledige maand 
kunnen vrijmaken. 

Solliciteer online vóór 16 maart 2015 op 
www.avelgem.be/jobstudenten.

Meer info bij de dienst jeugd en cul-
tuur op 056 65 30 90 of via jeugd@
avelgem.be. 

Taken
• je bent hét aanspreekpunt van het 
Avelgemse filiaal van de tekenacade-
mie Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Kortrijk (GAVKA). Leerlingen, 
ouders en leerkrachten kunnen steeds 
bij jou terecht.

• je verzorgt zelfstandig administratieve 
opdrachten, logistieke taken en het 
leerlingentoezicht.

• daarnaast sta je in voor de goede sa-
menwerking met de schooldirectie in 
Kortrijk en de dienst jeugd & cultuur 
van Avelgem.

Profiel
• je bezit een diploma secundair on-
derwijs 

• je bent zelfstandig en flexibel ingesteld 
• je beschikt over een creatieve per-
soonlijkheid en bent administratief 
nauwkeurig 

• je zoekt gericht een halftijdse functie 
waarbij je ’s avonds én op zaterdag 
wil werken

• je hebt een brede interesse in het 
kunstonderwijs

Secretaris-Toezichter GAVKA 
Vervangingsovereenkomst voor 1 jaar met kans op verlenging   
deeltijds (19 uur) | C1-C3 –

Wij bieden
Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving. Geïndexeerd bruto jaarsalaris 
bij nul jaren anciënniteit: 10.896,91 euro + maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Indiensttreding voorzien op 1 mei 2015.

Interesse ?
Solliciteren doe je online via de gemeentelijke website: 
www.avelgem.be/vacaturegavka. Op donderdag 12 maart 2015 om 17.00 uur 
wordt de kandidatenlijst afgesloten.

Meer info bij personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 30 30.


