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Op zondag 6 oktober 2013 organiseert LRV Anzegem op en rond de hoeve 
van de familie Peter Walcarius, aan de Achterdriesstraat in Avelgem, een 
groots hippisch evenement: het Nationaal Ruiterkampioenschap van de 
Landelijke Rijverenigingen (LRV). 

LRV is de grootste ruitersportfederatie van Vlaanderen met ongeveer 13.000 leden. 
De beste LRV-ruiters en amazones uit de verschillende Vlaamse provincies komen 
tegen elkaar uit in wedstrijden van zeer hoog niveau. De wedstrijden omvatten jum-
ping, groeps- en individuele dressuur, mennen en G-rijden. G-rijden is een discipline 
voor ruiters met een beperking. Naast het wedstrijdgebeuren valt er nog heel wat 
te beleven voor groot en klein. 

Tussen 6 en 11 uur ’s morgens wordt een aanvoer van 1.000 paarden verwacht. In 
de loop van de namiddag en avond zullen al deze paarden opnieuw vertrekken. Om 
de aan- en afvoer van paarden en toeschouwers vlot te laten verlopen worden een 
aantal bijzondere verkeersmaatregelen voorzien:

• Er is een parkeerverbod aan beide zijden van de Knobbelstraat, de Achterdriesstraat, 
de Groenstraat (Heestert) en een deel van Assegem.

• Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien in de Knobbelstraat en de Achterdriesstraat 
richting de Achterdriesstraat.

• De Groenstraat (Heestert) wordt afgesloten voor het verkeer komende van 
Heestert.

• Er wordt parkeergelegenheid voorzien zowel voor de deelnemers van de wedstrij-
den als voor de toeschouwers.

Meer info is te verkrijgen bij Jozef Dermaut, voorzitter LRV Anzegem op 0473 71 43 27 of 
bij Peter & Hilde Walcarius, Achterdriesstraat 14, Avelgem, 0477 92 22 96.
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Uw gemeente

De LEIFkaart is een plastic kaartje 
dat vermeldt over welke wilsver-
klaringen je beschikt. De kaart 
is bedoeld om in de portefeuille 
te bewaren, maar vervangt de 
(papieren) wilsverklaringen niet, 
integendeel: ze refereert er naar. 
Ze biedt een bijkomende garantie 
dat artsen en hulpverleners snel-
ler op de hoogte gebracht worden 
van iemands wettelijke wilsver-
klaringen.

De wilsverklaringen worden best eerst ge-
registreerd via de gemeente. De registra-
tie is gratis en houdt in dat de ambtenaar 
van de dienst Burgerzaken de documen-
ten toevoegt aan een nationale databank 
die consulteerbaar is door zorgverleners.

Dit geldt voor de wilsverklaring betreffen-
de euthanasie, uitvaart en orgaandonatie.

De negatieve wilsverklaring kan tot 
op heden niet geregistreerd worden. 
Bekendmaking op een andere manier 
is dan ook onontbeerlijk. De LEIFkaart 
draagt hiertoe bij.

Wat is een negatieve wilsver-
klaring?
In een negatieve wilsverklaring, vroeger 
“het levenstestament” genoemd, kun je 
eisen dat alle of bepaalde onderzoeken of 
behandelingen niet meer gebeuren wan-
neer je het zelf niet meer kunt vragen: 
bvb. bij coma, dementie, verwardheid 
of hersentumor,… en als deze toestand 
onomkeerbaar is. Dit document wordt 
best opgemaakt in aanwezigheid van 
jouw arts zodat er geen discussie is over 
de wilsbekwaamheid. Je kunt ook een 
vertegenwoordiger aanduiden die voor 
jouw rechten opkomt indien je het zelf 
niet meer kunt.

Bij de dienst Bur-
gerzaken kun je vol-
gende wensen voor 
jouw levenseinde 
kenbaar maken

Orgaandonatie 
Sommige mensen denken dat ze niet in 
aanmerking komen voor orgaandonatie 
omdat ze ziek zijn of medicijnen gebrui-

ken, maar iemand met een zieke lever 
kan wel nog zijn andere, gezonde organen 
doneren. Ook ‘te oud zijn’ voor donatie is 
een misvatting. Mensen van tachtig jaar 
en ouder kunnen bijvoorbeeld nog altijd 
lever, nieren, huid of hoornvlies doneren. 
Want om te bepalen of een orgaan ge-
schikt is voor donatie baseert men zich 
immers op de kwaliteit van elk orgaan 
afzonderlijk. 

Pas als iemand hersendood verklaard 
wordt, mag het medisch team iemand als 
potentiële donor beschouwen.

Euthanasie 
Bij euthanasie beëindigt de arts het le-
ven van de patiënt nadat de patiënt en 
niemand anders daar zélf uitdrukkelijk 
om gevraagd heeft. Eén van de voor-
waarden van de euthanasiewet is dat je 
een ongeneeslijke aandoening hebt, ver-
oorzaakt door ziekte of ongeval. Hieruit 
kan afgeleid worden dat het begrip ‘ziekte’ 
zowel een lichamelijke als een psychische 
oorzaak kan hebben.

Je kunt bijvoorbeeld om euthanasie 
vragen wanneer je ongeneeslijk ziek 
bent en het lijden hierdoor ondraaglijk is 
geworden. Maar ook zonder palliatieve 
omkadering is dit mogelijk: bijvoorbeeld 
iemand die sinds jaren verlamd is. 

Wat met euthanasie wanneer je in coma 
bent?

Wanneer je de verklaring om euthanasie 
hebt laten registreren, kun je later eutha-
nasie verkrijgen enkel wanneer je in coma 
ligt, en dus niet bij dementie of andere 

vormen van wilsonbekwaamheid. 

Laatste wilsbeschikking
In een laatste wilsbeschikking kun je 
laten registeren welke wijze van ter-
aardebestelling je verkiest en opgeven 
welke soort dienst je wenst voor de 
uitvaartplechtigheid.

Nieuw is dat ook een uitvaartcontract kan 
opgenomen worden. 

Een uitvaartcontract gaat nog net iets 
verder dan een laatste wilsbeschikking. 
Het bepaalt onder meer wat er na de 
eventuele crematie met de as moet ge-
beuren, hoe de uitvaartplechtigheid er 
moet uitzien en in welke gemeente je wil 
begraven worden.

Een uitvaartcontract kun je afsluiten bij 
de notaris, een begrafenisonderneming of 
verzekeringsmaatschappij.

Omdat veel alleenstaande ouderen, die 
geen nabestaanden meer hebben en die 
een uitvaartcontract hebben afgesloten, 
vrezen dat het uitvaartcontract na hun 
dood niet zal worden uitgevoerd, kan bij 
de registratie van de laatste wilsbeschik-
king in de bevolkingsregisters, ook een 
vermelding van het bestaan van een uit-
vaartcontract worden opgenomen. Zo kan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand bij 
de aangifte van een overlijden onmiddel-
lijk het bestaan van een uitvaartcontract 
melden. 

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

LEIFkaart en registratie wilsverklaring
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Leefomgeving

Een hobby die 
zin heeft!
Lid zijn van de vrijwillige brand-
weerdienst betekent vrije tijd op-
offeren om andere mensen in nood 
bij te springen. Dit zonder onder-
scheid van persoon, huidskleur of 
godsdienst. 

Horizon verbreden
Door de grote verschillen in de interven-
ties (wateroverlast, chemische onge-
vallen, verkeersongevallen, reddingen 
op grote hoogte of diepte, incidenten 
op het water, …) moet je als lid van 
de brandweer, een grondige kennis 
hebben van de mogelijke gevaren, het 
gebruik van gespecialiseerd materiaal 
en de bijhorende technieken die bij 
de moderne hulpverlening gebruikt 
worden. Er worden dan ook regelmatig 
bijscholingen gegeven en praktijkoe-
feningen gehouden. De kennis die je 
hierbij vergaart is ook bruikbaar in je 
privé- en beroepsleven.

Nieuwe vrienden maken
Ook kameraadschap staat hoog aan-
geschreven binnen de brandweer. 
Individualisten zijn hier niet op hun 
plaats. Het team telt! Je moet immers 
samenwerken en elkaar ondersteunen 
en helpen bij gevaar. Dit alles doet 
vriendschap ontstaan.

Heb jij interesse? Richt je kandidatuur 
aan de burgemeester, Kortrijkstraat 8, 
8580 Avelgem. Op 17 oktober 2013 
wordt de kandidatenlijst afgesloten.

Meer info over de Avelgemse Brand-
weer op www.avelgem.be/brand-
weer.
Meer info en aanwervingsvereisten 
zijn te bekomen bij de dienst secre-
tariaat van het gemeentehuis, 056 
65 30 30. 

Sinds 1 januari gelden in Vlaan-
deren nieuwe geluidsnormen 
voor muziekactiviteiten. Het 
evenementenloket helpt orga-
nisatoren graag op weg bij het 
naleven van deze normen. 

Voor de gemeentelijke ontmoetingscen-
tra en voor het gemeenschapscentrum 
werd een vaste categorie bepaald. De 
ontmoetingscentra en de foyer van het 
gemeenschapscentrum vallen onder ca-
tegorie 1. In deze zalen mag de geluids-
norm niet hoger gaan dan 85 decibel, dit 
is de norm voor achtergrondmuziek. De 
polyvalente zaal en de theaterzaal vallen 
onder categorie 2. In deze zalen mag 
de geluidsnorm niet hoger gaan dan 95 
decibel, dit is de norm voor een rustig op-
treden of klein feest. In deze zalen is het 
verplicht om het geluidsniveau te meten. 

Wie bij de organisatie van een activiteit 
wenst af te wijken van deze normen, kan 
hiertoe een aanvraag richten aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
De maximumnorm voor alle activiteiten 
is begrensd tot 100 decibel.

De gemeente kocht recent 3 geluidsme-
ters aan. In de theaterzaal en polyvalente 
zaal van Spikkerelle, zijn deze meters 
vast aanwezig. De andere geluidsmeter 
kan ontleend worden via de uitleen-
dienst. Daar kun je ook oordopjes en 
een dispenser aanvragen. De oordopjes 
zijn beschikbaar aan 0,15 euro per paar.

Meer informatie: dienst Jeugd en Cultuur, 
Scheldelaan 6, 056 65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be
Alle info over de geluidsnormen vind je op 
www.lne.be/geluidsnormen.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Eind vor ig 
jaar behaal-
de Avelgem 
de titel van 
Fairtrade-
gemeente, 

mede dankzij de medewerking van 
een aantal handelaars en horecazaken 
waar je fairtrade– en duurzame produc-
ten kunt kopen.

Dit jaar, ter gelegenheid van de Week 
van de Fairtrade, kun je voor de eerste 
keer deelnemen aan een nieuw initiatief 
in samenwerking met deze handelaars 
en horecazaken. Gedurende de actie 
krijg je in de deelnemende zaken een 
spaarkaart. Bij elke aankoop van fair-
trade- of duurzame lokale producten 
verdien je een zegel voor de spaarkaart. 
De precieze voorwaarden voor het ver-
dienen van een zegel worden ter plaatse 
bekendgemaakt. Voor elke volle spaar-
kaart ontvang je een handige gadget en 
maak je bovendien kans op het winnen 
van een mooie prijs.

De fairtrade spaaractie loopt van 1 okto-
ber tot 30 november 2013. De trekking 
van de prijswinnaars gebeurt half de-
cember. De winnaars worden persoonlijk 
verwittigd.

Vraag in de deelnemende handels- en 
horecazaken naar de spaarkaart en 
doe mee.

De deelnemers zijn 

Winkels
• Oxfam Wereldwinkel
• Spar Kerkhove
• Bioboerderij Het Ganzenhof
• Bakkerij Taelman

Horecazaken
• Café Volle Maan
• Café Het eenvoudig bestaan
• Jeugdhuis Krak

Landbouwbedrijven met winkel
• De Bouvriehoeve 
• Johan Vandendriessche
• De hakboer

Nieuw: spaaractie eerlijke producten
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Vrije tijd

De campagne 2013 focust op de 
huiselijkheid en het gastvrije ka-
rakter van de bibliotheek. Ervaar 
de bibliotheek als een gezellige, 
geborgen en zorgzame plek. Voel 
je er thuis.

Het  pe rsonee l 
zorgt voor de juiste omkadering en sfeer. 
Het team maakt je wegwijs en gaat sa-
men met jou op zoek naar de bron of de 
plaats waar de antwoorden te vinden zijn. 

Naar aanleiding van de Bibliotheekweek 
valt er weer van alles te beleven in de 
Avelgemse bibliotheek. Een hele maand 
lang.

Via de blikvangers kun je je laten ver-
rassen door de ruime collectie romans, 
grootletterboeken, informatieve werken, 
tijdschriften, dvd-video’s, luisterboeken, 
kranten, prentenboeken, stripromans,…

Tijdens de verwendag, op zaterdag 12 
oktober wordt de rode loper uitgerold. 
Die dag is de bibliotheek uitzonderlijk 
doorlopend open van 9.30 tot 16.30 uur.

Laat je verwennen met een verrassende 
babbel, een natje, een droogje, een 
kleine attentie… Eenmalig kunnen ook 
alle dvd-video’s en cd-roms gratis ont-
leend worden.

Van 10.30 tot 12.30 uur is er animatie: 
ballonplooien en kindergrime.

We gaan eveneens van start met onze 
campagne ‘Stel je vragen in de biblio-
theek’. Enkele bekende Avelgemnaren 
zorgen die dag voor bijkomende expertise.

Benieuwd naar wat ze te vertellen heb-
ben? Kom binnen en stel hen je vraag, 
sla een babbeltje, wissel eens van 
gedachten,…

Charlotte Develtere vertelt over haar 
vrijwilligerswerk in Nepal. (10.00 – 12.00 
uur.)

Seppe Verschuere, plaatselijke wieler-
held, vertelt je wat hij weet over de-

marreren, sprinten en de weg naar het 
podium. (10.00 – 12.00 uur.)

Ignas Callens, kapitein van de brandweer 
Avelgem, beantwoordt al je vragen over 
slachtoffers bevrijden, branden blussen,… 
(14.00 – 16.00 uur.)

Tom Beunens, Schepen van Jeugd en 
Cultuur, geeft informatie over het mu-
ziek-, theater- en vormingsaanbod, over 
het huren van ontmoetingscentra en het 
lenen van beeld- en klankmateriaal,… 
(14.00 – 16.00 uur.)

Momma Said So, een jonge band 
uit Avelgem (met Hannah en Kasper 
Cornelus, Roel Delplancke en Inti Ayavaca 
Flores), winnaar van Kunstbende 2013, 
laat je genieten van zijn muziek en geeft 
je alle gewenste informatie over creatief 
bezig zijn met muziek. (14.00 – 16.00 
uur.)

Een jaarlijkse afspraak in onze agenda: 
tijdens de boekenverkoop worden op 
zaterdag 19 oktober 2013 van 9.30 tot 
12.30 uur. afgevoerde materialen ver-
kocht. Na die dag staat er permanent 
een beperkt, wisselend aanbod te koop.

Iedereen is van harte welkom!

Meer info in de bib op 056 65 30 40 of via 
bibliotheek@aveglem.be.

De bibliotheekweek:

van 12 tot 20 oktober 2013

Thuis 
in 

Kom binnen
en zet u

Bibliotheekweek oktober 2013: kom binnen en stel je vraag

Nieuw in Spikkerelle: kies je favoriete film 
Stem vóór 16 oktober voor Brammetje Baas of Hotel 
Transylvania. Alle info op www.uitinavelgem.be.

Ontdek de leukste weetjes en beste muziek uit de 
Belgische popgeschiedenis in Belpop Bonanza

‘Belpop’ is steno voor Belgische 
popmuziek. Dat is alle populaire 
muziek die wordt gemaakt tussen 
Aarlen en Oostende.

Belpop Bonanza put uit de rijke anekdo-
tiek en de gevarieerde catalogus van 

muziekland België. Het wordt een avond 
over de mensen, de momenten en de 
nummers die de eerste 50 jaar van de 
Belgische popmuziek hebben gekleurd. 
• Wat verbindt Will Tura en Daft Punk?
• Waarom zijn De Strangers zo populair 
bij Duitse punks?

• Wat hebben de Belgen betekend voor 
The Beatles?

• Wie heeft een grote invloed gehad op 
‘Achtung Baby’ van U2?

• Bij welke boysband verdiende Jef Neve 
zijn studiegeld?

• Bij welke groep heeft Herman 
Schueremans gespeeld?

Schrijver-spraakwaterval Jan Delvaux 

(Knack, Studio Brussel, Canvas) en dj-
verteller Bobby Ewing (Discobar Galaxie) 
zijn op strooptocht gegaan in de archie-
ven en hebben enkele mooie momenten 
geïsoleerd. De twee bedienen zich van 
geluidsfragmenten, ambachtelijk ge-
maakte mixes, hoesjes, lijstjes, foto’s, 
filmpjes en ander snoepgoed. Verwacht 
u aan ernst, hilariteit, ontroering, trivia 
en amateurfilosofie,…

PRAKTISCH
• Vrijdag 18 oktober om 20.15 uur
• 14 euro – 13 euro (-26/+55/abo)
• Spikkerelle, Scheldelaan 6, 056 65 30 
90, spikkerelle@avelgem.be 

© jekino

© Tom Van Alphen
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Vrije tijd

Kookcursus: foodpairing

De herfst is in 
aantocht…
Na een goedgevulde en succesvolle 
zomervakantie maken de Sportdienst 
en de dienst Jeugd- en Cultuur zich op 
voor de herfstvakantie. 

Op maandag starten we met pom-
poenen: koken en knutselen staan 
op het menu. Dinsdag wordt ons een 
dagje actie en avontuur in Brugge 
voorgeschoteld: ijsschaatsen, duiken, 
waterpolo, streetdance, ropeskipping of 
death-ride… Maak je keuze uit meer dan 
40 spectaculaire sporten! Woensdag 
vertrekken we op kriebeltocht… Die dag 
bezoeken we onder meer de spinnen-
tentoonstelling in het natuurmuseum 
voor kinderen in Gent en nog veel meer. 
Afsluiten doen we op donderdag met 
een partijtje bowling. Hou je vakantie-
wijzer in de gaten en reserveer tijdig 
bij de Sportdienst, de dienst Jeugd & 
Cultuur of via www.uitinavelgem.be.

Jonge boeken-
wurmen gezocht!

Ben je tussen 4 
en 16 jaar en een 
e ch t e  l e e s f an? 
Zoek je mee naar 
het beste jeugd-
boek? Sluit je dan 
aan bij de Kinder- 
e n  J e u g d j u r y 
Vlaanderen – afde-

ling Avelgem.

Als je als jurylid alle titels van jouw leef-
tijdsgroep gelezen hebt, mag je stemmen. 
Op een stemformulier noteer je jouw 
top-10. In april 2014 worden alle stem-
men van heel Vlaanderen geteld om te 
weten welke boeken er door de juryleden 
bekroond worden.

De bekroonde auteurs worden gehuldigd 
op een groot boekenfeest. Op deze fees-
telijke dag krijg je de kans om auteurs en 
illustratoren te ontmoeten.

Meer inlichtingen in de bibliotheek op 056 
65 30 40 of via bibliotheek@avelgem.be 
of op de website. Inschrijven kan vanaf 15 
september tot 19 oktober.

Leerkrachten die bereid zijn enkele bijna-
boekenwurmen te motiveren, zijn van 
harte welkom.

Binnenkort start het nieuwe cultuursei-
zoen van Spikkerelle. In het vormings-
aanbod werden opnieuw verrassende 
kookworkshops opgenomen. We star-

ten op 10 oktober met de workshop 
foodpairing.

Ontdek de wereld van de nieuwe smaak-
combinaties: gerookte zalm en mango, 
oesters en chocolade,… op het eerste 
zicht onwennig, maar een streling voor 
de tong. De verklaring is eenvoudig en 
wetenschappelijk: “twee ingrediënten zijn 
perfect met elkaar te combineren, als hun 
belangrijkste smaakaroma’s overeenko-
men”. Dat is het ‘recept’ van foodpairing. 

Deze kookworkshop wordt gegeven door 
chef-kok Patrick De Groote. In de work-

shop worden er een tiental gerechten ge-
maakt. De workshop omvat de degustatie 
van een volledig menu met aangepaste 
wijnen en aperitief.

PRAKTISCH
• Donderdag 10 oktober om 19.00 uur
• 15 euro + 24 euro voor de ingredi-

enten
• OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 

Bossuit
• Inschrijven: dienst Jeugd en Cultuur, 

056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be

Werk mee aan 
de Feesteworp!
Stip 2 en 3 november 2013 alvast aan 
in jouw agenda, want dan wordt er weer 
gefeest in Avelgem. Met op het pro-
gramma: Feesteloop, Feeste met ac-
cordeon, Feesteworp en slotspektakel.

De tweejaarlijkse Feesteworpstoet trekt 
op zondag 3 november voor de 41ste 
keer door het Avelgemse centrum. 
Onder het thema ‘fantastique’ belooft 
het opnieuw een fantastisch spektakel 
te worden! Alle info lees je binnenkort 
in het vrijetijdsmagazine of op www.
feesteworp.com.

Voor de stoet op zondag 3 november 
zoekt het Feesteworpcomité nog extra 
medewerkers. Wil je meewerken om ar-
tiesten te onthalen of de stoet in goede 
banen te leiden? Meld je dan aan bij de 
dienst Jeugd en Cultuur op 056 65 30 90 
of via e-mail naar cultuur@avelgem.be.
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Leven en welzijn

Woonzorg Avelgem promoot 
graag de goedkope of renteloze 
energielening!

Door te investeren in energiebesparende 
maatregelen kun je u tot 30% besparen 
op jouw jaarlijkse energiefactuur. Kom, 
vóór de aanvang van de werken, langs bij 
ons voor meer info rond de 2% of zelfs 
0% energielening.

Je kunt tot € 10.000 lenen en betaalt dit 
terug binnen de 5 jaar. In principe komt 
iedere burger in aanmerking voor de 
aanvraag van een energielening aan 2%. 
Voor een energielening aan 0% dien je 
aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
Wie in aanmerking komt voor de rente-
loze lening, krijgt ook begeleiding bij de 
selectie van aannemers en de uitvoering 
van de werken

Voorwaarden verbonden aan de 
leningsaanvraag
• de woning dient als hoofdverblijfplaats
• de woning is ouder dan 5 jaar
• je bent eigenaar of bewoner van de 
woning

• je dient een energiescan te laten 
uitvoeren indien je behoort tot de 
particulieren die kunnen lenen aan 0%.

Hoe verloopt de aanvraag?
In het Sociaal Huis wordt het aanvraag-
formulier samen met jou ingevuld. 
Hiervoor heb je een aantal documenten 
nodig (loonfiches, bewijs domiciliëring 
bewoners, bewijs ouderdom van de wo-
ning,…). De bewijzen en het aanvraag-
formulier worden verstuurd naar het 
Welzijnsconsortium in Kortrijk. Indien 
de lening wordt goedgekeurd, volgt een 
afspraak om de leningsakte te komen 

ondertekenen.

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

Besparen op jouw energiefactuur

Binnen enkele jaren is dakisolatie in alle 
Vlaamse woningen verplicht. Als verhuur-
der wacht u dus best niet langer om het 
dak te laten isoleren

Voor huurwoningen op de private huur-
markt, bewoond door kwetsbare huur-
ders, zorgt de Vlaamse overheid samen 

met de netbeheerders voor een ex-
tra hoge premie van 23 euro per m². 

Bovendien begeleidt een projectpro-
motor zowel verhuurder als huurder 
bij de voorbereiding en uitvoering 
van de werken. Hij stelt zelf een 
vakbekwame aannemer aan en 
vraagt achteraf de premie aan bij 
de netbeheerder. Als verhuurder 
hoef je dus niets te doen, maar in 
ruil wordt verwacht dat je de huur-
prijs niet verhoogt omdat het dak 
geïsoleerd wordt en het lopende 
huurcontract niet voortijdig opzegt 
conform de bepalingen van de gel-
dende huurwetgeving.

Onder de noemer kwetsbare huurders 
wordt verstaan, die huurder die ofwel
• geniet van de sociale maximumprijs 
voor elektriciteit en gas

• een verzoek tot afsluiting van elektrici-
teit of gas ingediend heeft bij de lokale 

adviescommissie (LAC)
• een actieve budgetmeter voor elektri-
citeit of aardgas heeft

• behoort tot de prioritaire doelgroep van 
het Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost (FRGE):

• recht op de verhoogde tegemoet-
koming van het ziekenfonds of het 
Omnio-statuut heeft

• in schuldbemiddeling is (bijvoor-
beeld via OCMW of CAW) en de 
verwarmingsfactuur niet kan 
betalen

• hulp krijgt van het OCMW voor 
onbetaalde facturen voor gas of 
elektriciteit.

• huurt bij een sociaal verhuurkan-
toor, OCMW of lokaal bestuur

Huurwoningen van sociale huisves-
tingsmaatschappijen komen niet in 
aanmerking. 

Meer info in het Sociaal Huis, dienst Woon-
Zorg op 056 65 07 70.

Rookmelders verplicht in huurwoningen

Sociale dakisolatieprojecten huurwoningen

Sinds 1 januari 2013 moeten alle huizen 
die onderwerp zijn van een nieuw huur-
contract uitgerust zijn met een optische 
rookmelder. Stapsgewijs moeten alle pri-
vate en sociale verhuurde woningen hier-
mee uitgerust worden. Voor bestaande 
private huurcontracten als hoofdverblijf-
plaats, moeten de optische rookmelders 

geplaatst worden:

• vóór 1 januari 2016 indien de woning 
gebouwd is voor 1945
• vóór 1 januari 2019 indien de woning 
gebouwd is vanaf 1945

Meer info in het Sociaal Huis op het nummer 
056 65 07 70 of via sociaal.huis@avelgem.be.
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Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

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

Bevolking 

Geboorten
11.07.2013 Gina Koyate;  
dochter van Djéténin
07.08.2013 Hailey Vandeghinste,  
dochter van Ludovic en Vanessa 
Bauwens
08.08.2013 Alvin Van Melle,  
zoon van Mike en Stephanie Wostijn
10.08.2013 Mathis De Raedt,  
zoon van Gregory en Adeline Lambert
10.08.2013 Ella Vandennieuwenborg, 
dochter van Lode en Tine Dewilde
16.08.2013 Nand Naessens,  
zoon van Leen Breda en Sofie
17.08.2013 Thisbé Malfait,  
dochter van Bennie en Marjolein 
Vandenbogaerde
22.08.2013 Tristan De Bie,  
zoon van Nico en An Revyn
23.08.2013 Joachim Vanheuverswyn, 
zoon van Kevin en Killiana Buysschaert

Huwelijken
23.08.2013 Gilles Rommelaere en 
Michèle Ovijn
23.08.2013 Mathieu Guilbert en Hasna 
Zerguit
07.09.2013 Vincent Isebaert en 
Charlotte Desmet

Overlijdens
05.08.2013 Frédérique Ovyn,  
weduwe van André Talpe
09.08.2013 Georges Windels,  
echtgenoot van Clara Dewaele
11.08.2013 François Collier,  
weduwnaar van Mirelle De Beul
18.08.2013 Wilfried Platteau,  
weduwnaar Denise Deventer
18.08.2013 Maria Deraedt,  
weduwe van Michel Cartreul
21.08.2013 Simonne Vandevelde,  
echtgenote van Cyriel Soestronck
28.08.2013 Gabriël Vanden Bogaerde, 
echtgenoot van Raymonde Verschuere
29.08.2013 Lucien Lefevere,  
echtgenoot van Maria Paemelaere
02.09.2013 Camille Van Leynseele, 
echtgenoot van Antoinette 
Vandenberghe

Geiregat Romain en Lauwers Liliane  
Gouden Bruiloft (14/9/1948 Escanaffles)

Morjean Irene 100 jarige  
(14/9/1948 Croix - Frankrijk)

Mantelzorgbijeenkomst: informatievergadering 
Heel wat mensen zijn met thuiszorg bezig: ze zorgen voor zieke, gehandicapte of 
bejaarde familieleden. Gewoon thuis, in volkomen stilte, dag na dag, jaar in jaar uit. 
Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ze zijn bezorgd bezig, als een mantel 
om de schouders van de zieke, die dankzij hun zorg nog thuis kan blijven. Daarom 
ook worden ze mantelzorgers genoemd.

Het lokale steunpunt Thuiszorg Zwevegem – Avelgem – Spiere-Helkijn organiseert 
een gratis informatiemoment met als thema zorgen voor = afspraken maken: 
• je bejaarde ouder komt bij je wonen, kun je het volledige pensioen gebruiken om 
alle kosten te betalen?

• je moeder wil je betalen voor de hulp die je thuis biedt, moet er hierover iets op 
papier staan?

• Je vader schenkt zijn meubelen aan een kleinkind, heeft dit invloed op de erfe-
nis? 

• ... 
Notaris Declercq geeft een antwoord op al deze vragen.

Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit jouw omgeving? Dan word je van harte 
uitgenodigd! 

Praktisch 
Zwevegem | dinsdag 15 oktober 2013 van 14.00 tot 16.00 uur | ontmoetingscentrum 
van WZC St-Amand, Otegemstraat 75| inschrijven tot 10 oktober | dienst Thuiszorg 
OCMW | Dominique Moreels | 056 76 52 41 | Dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be

Avelgem | donderdag 24 oktober 2013 van 19.30 tot 21.30 uur | gemeenschapscen-
trum Spikkerelle, Scheldelaan 6 | inschrijven tot 19 oktober | Sociaal Huis | Wendy 
Forêt | 056 65 07 70 | wendy.foret@avelgem.be

Zorgen voor = afspraken maken 
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Kalender oktober 2013
Wil u uw activiteit ook in deze agenda? Meld uw evenement dan via www.uitdatabank.be.

TOT DI 31 DEC HELP DETECTIVE VOS | Pompgebouw Bossuit | BiPS - Biodiversiteit in de Stadsrand | www.bipsweb.eu 

MA 02 START TO GAME! | tot wo 30 okt | Bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 05 FEEST 70-JARIGEN | Alta Ripa| Sylvain Taelman 056 64 55 85

ZA 05 TECHYARD | jeugdhuis Krak vanaf 21.00 uur | 056 64 99 60 | info@krak.be

ZO 06 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.
scheldestreek@skynet.be

ZO 06 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN | Achterdriesstraat | LRV Anzegem | stijn@van-
nieuwenhuyse.eu 

ZO 06 FEEST 80-JARIGEN | Alta Ripa| Herman Delrue 056 64 91 10

ZO 06 ZIEKENBEZOEK EN BLOEMEN AAN ONZE THUISGEBONDEN ZIEKEN | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

DO 10 FOODPAIRING | OC Bossuit van 19.00 tot 22.00 uur | € 39 | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

DO 10 BASISCURSUS WIJN PROEVEN - START REEKS | tot do 14 nov | De Brasserie | € 180 | De Wijnmakelaar | info@
dewijnmakelaar.eu 

DO 10 ONDERONS KAARTNAMIDDAG | De Gilde | Ziekenszorg CM | 056 64 51 30

VR 11 THOMAS SMITH: CHAOS | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12: -26/+55/jongerenabo | dienst Jeugd en Cultuur | 
056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 12 DAGUITSTAP NAAR “DE LEPERBOOG” | Stationsplein van 9.00 uur tot 21.00 uur | GOKA | 056 64 70 09 | byls.lieven@
scarlet.be

ZA 12 BALLONPLOOIEN EN GRIME | Bibliotheek van 9.30 tot 16.00 uur | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 CHARLOTTE DEVELTERE: OVER HAAR VRIJWILLIGERSWERK IN NEPAL | Bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur | 
056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 BELOFTE SEPPE VERSCHUERE: INKIJK IN HET WIELERPELETON | Bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur | 056 65 
30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 MOMMA SAID SO: CONCERTJE & BABBEL | Bibliotheek van 14.00 tot 16.00 uur | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 SCHEPEN VAN JEUGD EN CULTUUR, TOM BEUNENS ONTPLOOIT HET CULTUURAANBOD | Bibliotheek van 14.00 
tot 16.00 uur | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 IGNAS CALLENS, KAPITEIN VAN DE BRANDWEER: BABBEL | Bibliotheek van 14.00 tot 16.00 uur | 056 65 30 40 
| bibliotheek@avelgem.be

ZA 12 4 DE HARDROCKFEST | GC Spikkerelle vanaf 16.00 uur | KSA oudleiding Outrijve | 0479 71 42 46 | vsjacobs@gmail.com

ZO 13 OKTOBER DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN | St Martinuskerk om 10.30 uur en aansluitend Feestmaaltijd | 
Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

DO 17 ARTO MUNDO WERELDMUZIEK | GC Spikkerelle van 14.00 tot 18.00 uur | € 10; € 8: 26/+55; OKRA-leden: € 5 | Okra 
- trefpunt | luccallensokra@gmail.com 

VR 18 BUREN BIJ KUNSTENAARS | tot zo 20 okt | www.burenbijkunstenaars.be 

VR 18 HET ONGERIJMDE: KWAKZALVER | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13: -26/+55/abo | dienst Jeugd en Cultuur 
| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 19 QUIZ WTC OLYMPIA | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 15 | WTC-Olympia | 

ZA 19 BACKDOOR SKA | Jeugdhuis Krak om 20.00 uur | 056 64 99 60 | info@krak.be

WO 23 KEUZEFILM: BRAMMETJE BAAS VS. HOTEL TRANSYLVANIA | GC Spikkerelle om 13.30 uur | € 3; € 2: vrijetijdspas; 
€ 3: volw. | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

VR 25 JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING: BELPOP BONANZA | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14 ; € 13: -26/+55/abo 
| dienst Jeugd en Cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

VR 25 VOORDRACHT | OC Outrijve van 19.00 tot 21.30 uur | vzw Boshout | 056 45 66 29 

ZA 26 RUILBEURS POSTZEGELCLUB PHILAC | GC Spikkerelle van 8.30 tot 17.00 uur | Postzegelclub Philac | 0497 12 00 83 
| luc.poignie@telenet.be; w.callewaert@telenet.be

ZO 27 TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND JONGE GEZINNEN | GC Spikkerelle van 9.30 tot 12.00 uur | Jonge Gezinnen 
| johan_van_overbeke@msn.com 

ZO 27 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.
scheldestreek@skynet.be 

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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