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DE WARMSTE INFO . DEC 2020

GEMEENTE AVELGEM IN EEN NIEUW JASJE

Dit is de laatste editie van Avelgem Info in zijn huidige vorm. Vanaf januari ontvang je een
gloednieuw magazine van de gemeente Avelgem.
Niet alleen het infoblad werd herwerkt, de volledige huisstijl van de gemeente werd
vernieuwd.
Wat het precies zal worden, houden we nog even geheim.

GEEN GEMEENTELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE

Deze decembereditie van Avelgem Info in volle coronatijd kondigt jammer genoeg geen
evenementen aan. Ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente of het evenement
Avelgem Klinkt zal begin 2021 niet doorgaan. Een alternatief geschenk wordt in januari
aan huis bezorgd.

WARME GEMEENTE

We maken van deze editie ‘de Warmste Info’. Met de nodige positiviteit en vooral licht in
deze sombere dagen. We roepen op om vroeger dan normaal wat (kerst)lichtjes te laten
oplichten of een vlammetje uit te hangen als teken van solidariteit.
Want zoals jullie op de banners in de gemeente kunnen lezen:

“HOUD MOED, HET KOMT WEER GOED”
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#ZORGVOORLICHT: LAAT AVELGEM FONKELEN
HLN en VTM NIEUWS lanceerden de actie #zorgvoorlicht
om licht te brengen in deze donkere dagen.
Wij doen alvast mee. Jullie ook? Zet een lichtje of een kaarsje voor je raam en
maak het letterlijk en figuurlijk wat lichter in deze periode. Het kan helpen om
de moraal wat op te krikken, het is een teken van solidariteit en het zorgt voor
gezelligheid.
Het gemeentebestuur verlicht zoveel mogelijk het straatbeeld als teken van
hoop en verbondenheid. De lichtjes in de bomen branden dit jaar vroeger, de
kerstverlichting steken we vroeger aan en ook de openbare gebouwen worden
verlicht. Zo geniet je in deze moeilijke periode van een aangename sfeer.
Deel je licht en stuur jouw foto of filmpje naar info@avelgem.be of deel het op
sociale media met #avelgemfonkelt of #zorgvoorlicht.
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SLUITING GEMEENTELIJKE
DIENSTEN
Eindejaarsperiode

Het gemeentehuis en het sociaal huis zijn gesloten op
24, 25 en 31 december 2020 en op 1 januari 2021.
Het recyclagepark en de bibliotheek zijn gesloten op
24, 25, 26 en 31 december 2020 en op 1 en 2 januari
2021.
Spikkerelle is gesloten van 21 december tot en met
25 december, op 31 december 2020 en op 1 januari 2021.
Het sportcentrum is gesloten van 21 december tot en
met 31 december 2020 en op 1 januari 2021.

CHECK DE GELDIGHEID
VAN JE RIJBEWIJS!

Heb je een rijbewijs in bankkaartmodel? En dus geen
papieren rijbewijs? Wees je ervan bewust dat de bankkaartmodellen slechts tien jaar geldig zijn. De eerste
afgeleverde rijbewijzen vervallen dus binnenkort. Is dit
bij jou het geval? Hernieuw je rijbewijs bij de dienst
burgerzaken.
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit beheert de
databank van rijbewijzen. Die overheidsdienst besliste
om de inwoners hier niet persoonlijk van op de hoogte
te brengen en gaat ervan uit dat de burgers zelf de
geldigheid van hun rijbewijs moeten controleren. De
gemeentebesturen beschikken niet over de nodige info
om de burger van wie het rijbewijs zal vervallen hiervan
op de hoogte te stellen.
Maak telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken (056 65 30 30) om je rijbewijs te vernieuwen.

pWACHTDIENSTEN

Apotheek: www.apotheek.be of 0903 99 000 (€ 1,5/min.)
Dokter: 056 64 75 20 - Inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00
Tandarts: 0903 399 69
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Rode Kruis Vlaanderen stelt een structurele daling vast in het aantal donoren en ziet hierbij een link met de stijgende coronacijfers. Nochtans zijn voldoende bloedgevers nodig om een comfortabele bloedvoorraad op te bouwen. Kom daarom doneren en
help zo patiënten die bloedproducten nodig hebben. Wij zorgen er op onze beurt voor dat onze bloedinzamelingen in een veilige
omgeving gebeuren!
BLOEDINZAMELACTIE AVELGEM
De eerstvolgende bloedinzamelactie in Avelgem is op dinsdag 8 december van 18.00 tot 21.00 uur.
Omwille van de coronamaatregelen vindt deze plaats in Spikkerelle.
Een afpraak maken is verplicht. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of telefonisch op 0800 777 00.
Breng zeker je identiteitskaart mee.
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Want het verschil, dat ben jij.

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat.
Hang deze vlam voor je raam en laat je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.
Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand.
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VOORTAAN ZACHTER WATER IN AVELGEM
Nieuw waterproductiecentrum in Waarmaarde
Hard water is water dat veel calcium (kalk) en magnesium bevat, 2 mineralen die ons lichaam nodig heeft. Hard water is dus
gezond drinkwater. Maar omdat ook het dagelijks comfort van klanten voorop staat, koos De Watergroep er bij de bouw van
het nieuwe waterproductiecentrum in Waarmaarde voor om centrale deelontharding toe te voegen aan de waterbehandeling. De gemiddelde hardheid van het kraanwater daalt van 42 °fH (Franse graden) naar 20 °fH.
Voordelen van zachter water
Zacht water levert een aantal voordelen op. Hoe zachter het water, hoe meer comfort. Er is minder waspoeder nodig,
douches en kranen zijn gemakkelijker te reinigen en boilers, waterkokers en koffiezetapparaten moeten minder vaak
ontkalkt worden én gaan langer mee. Dankzij de langere levensduur van deze toestellen verkleint de afvalberg.
Bovendien komen er minder wasmiddelen in het afvalwater terecht. Zachter water is dus ook beter voor het milieu.
Particuliere ontharders
Klanten die hun onthardingsinstallatie thuis in dienst willen houden, moeten het toestel opnieuw laten afstellen op basis
van de gewijzigde hardheid. Klanten die thuis geen onthardingsinstallatie hebben, kunnen voortaan een kleinere dosis zeep
en wasmiddel gebruiken en doen er goed aan de instellingen van hun vaatwasser aan te passen.

DENK MEE OVER DE
TOEKOMST VAN MOBILITEIT
IN DE VERVOERREGIO
KORTRIJK
Vanaf 1 december organiseert de vervoerregio
Kortrijk, waar Avelgem deel van uitmaakt, een
burgerbevraging rond mobiliteit in de regio.
Iedereen die dat wil, kan tot en met 31 januari
2021 via https://kortrijk.vervoerregio.net mee
nadenken over beter, veiliger, vlotter en duurzamer
verkeer in de vervoerregio Kortrijk.
Help een antwoord te bieden op uitdagingen op
vlak van mobiliteit zoals files, onveiligheid en luchtvervuiling. Hoe kunnen we het aandeel duurzame
vervoersmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer,
carpooling enz. laten toenemen? Het mobiliteitsbeleid van de toekomst wil weg van het dominante
beeld van één persoon alleen in de auto voor een
volledige verplaatsing. Met het uitwerken van
goed ingerichte en op elkaar afgestemde vervoersnetten wil de overheid dit bewerkstelligen.
Omdat mobiliteit de gemeentegrenzen overstijgt,
gaat Vlaanderen bij het uitwerken van deze nieuwe
kijk op mobiliteit voor een regionale aanpak.
Hiervoor werden in Vlaanderen 15 vervoerregio’s
opgericht.
Laat je ideeën maar komen via de website of op
papier (Koning Albert I-laan 1.2, bus 81 – 8200
Sint-Michiels).

OMRUILACTIE VOLLEDIGE PAKKEN
OUDE HUISVUILZAKKEN
Opgelet: vanaf 1 december zal de
huisvuilwagen enkel nog grijze
huisvuilzakken meenemen.
Heb je nog oude volledige pakken
(10 zakken!) witte huisvuilzakken
over dan kan je deze tot eind
december 2020 in het gemeentehuis inruilen voor een volle pak
nieuwe restafvalzakken.
Het prijsverschil moet je ter
plaatse bijpassen.
Je betaalt 1 euro opleg voor een pak grote zakken en 1,5 euro voor
een pak kleine zakken.
Omdat niet zomaar alles bij het restafval gegooid mag worden en
we meer en beter moeten sorteren, stijgt de prijs van de restafvalzak. De nieuwe prijs per zak dekt echter nog steeds niet de totale
kost voor de inzameling aan huis en het verbranden van het afval.
Wil je volledige pakken omruilen, maak dan vóór 28 december een
afspraak. Omwille van de coronamaatregelen kan je het gemeentehuis niet vrij betreden en zijn we ook niet dagelijks ter plaatse
aanwezig.
Afspraak maken? Neem contact op met de milieudienst
via 056 65 30 30 of milieu@avelgem.be.

Verschuiving data huisvuilophaling feestdagen:

- De huisvuilophaling van vrijdag 25 december verschuift
naar zaterdag 26 december (ophaalronde Avelgem centrum).
- De ophaling van huisvuil/PMD/papier en karton voor
Avelgem centrum verschuift van vrijdag 1 januari naar
zaterdag 2 januari.

pDE BIBLIOTHEEK IS OPEN!

Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
avelgem.bibliotheek.be/e-loket
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BIEBLO

MIJN LEESTIPPER

Bieblo is een digitaal spel
voor kinderen tussen 6 en
11 om leuke boeken te
vinden in de bibliotheek.
Het is te spelen op elk
toestel met internetverbinding. Je hoeft niets te installeren. Speel Bieblo op je eigen laptop, tablet…
en natuurlijk ook op de computers in de bibliotheek.

Op zoek naar een goed boek?
Je krijgt elke maand persoonlijke
leestips recht uit de collectie van je
eigen bibliotheek via
Mijn Leestipper.
Mijn Leestipper richt zich tot
volwassenen.
Elke maand opnieuw tipt Mijn
Leestipper boeken die je verrassen
en prikkelen. Als je dat wil, krijg je
een e-mail als er nieuwe leestips
klaarstaan.
Een ideale tool om jou nog beter te
adviseren en te inspireren.

Surf naar https://bieblo.be/#/avelgem/hoofdbibliotheek. De Bieblo-uil stelt enkele vragen en leidt de speler doorheen het spel. Uiteindelijk verschijnen er
8 boekentips die passen bij interesses en leeftijd.
De Bieblo-uil is slim, héél slim. Hij toont enkel titels die niet uitgeleend zijn. Leuke
titel gevonden? Dan kan die meteen ontleend worden. Bieblo houdt zelfs rekening
met andere kinderen die op hetzelfde ogenblik met Bieblo aan de slag zijn.
Zo krijgen de kinderen gelijktijdig nooit dezelfde boeken te zien en kunnen ze ook
niet toevallig op zoek gaan naar hetzelfde boek.

mijnleestipper.bibliotheek.be

BOEKENZOEKER
Een boek dat bij je past? Boekenzoeker helpt je kiezen. Leestips voor 0 tot 18 jaar
Aan de hand van criteria die jij kiest, geeft Boekenzoeker je boekentips, aangepast aan jouw leeftijd en wensen.
Honderden boeken wachten om door jou ontdekt te worden!
Om een voorsmaakje te krijgen van een boek, krijg je een kort lees- of luisterfragment. Klaar met lezen? Laat dan gerust een
reactie achter, geef een aantal sterren, deel de tip via sociale media of mail naar een vriend(in), familielid of klasgenoot.
Laat je ook inspireren door de verschillende thematische boekenlijstjes. Bijvoorbeeld met boeken over denkbeeldige
vrienden, boeken voor seriekijkers of de coolste dagboeken.
Boekenzoeker is er niet alleen voor veellezers en graaglezers. Ook startende lezers zijn heel welkom. Voor kinderen en
jongeren met leesmoeilijkheden (zoals dyslexie of een visuele beperking) en anderstalige nieuwkomers is er een mooi aanbod,
onder andere onder de categorie Makkelijk lezen. Daarnaast vind je hier luisterboeken, woordeloze prentenboeken, prentenboeken voor oudere kinderen, graphic novels, strips… Voor elk wat wils.
Boekenzoeker spelenderwijs ontdekken doe je met Boekenzoekerbingo. Download en print de Boekenzoekerbingo, vind een
boek bij elke categorie en noteer de titels. En dan lezen maar!

BOEKEN GEVEN EN NEMEN: DE BOEKENHUISJES
Aan de ontmoetingscentra in Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde kan je ze vinden:
de boekenruilkastjes.
“Neem een boek, geef een boek” is het principe waarop de gratis minibibliotheekjes gebaseerd zijn.
Je kiest een boek uit het Boekenhuisje en zet het na het lezen terug of je legt een boek uit je eigen
boekenkast in de plaats. Een eenvoudig principe, een leuke tip en zeker in coronatijden...
Indien je suggesties hebt, mag je steeds de meters van dienst aanspreken: Christine Baert (Bossuit),
Christine Vanheuverbeke (Outrijve), Mireille van Laere (Waarmaarde) en Miena De Maertelaere
(Kerkhove). Samen met de bibliotheek en de technische dienst staan zij ook in voor de zorg van de
Boekenhuisjes.

DE AVELGEMBON: ALTIJD HET JUISTE KERSTCADEAU!
Zoek je nog een leuk eindejaarsgeschenk? Dan is de Avelgembon misschien een cadeautip voor jou.
De ontvanger van een Avelgembon kan kiezen uit een hele resem handelszaken, dus geen keuzestress voor jou.
En daarenboven steun je er de lokale handelaars mee, wat in deze moeilijke tijden mooi meegenomen is voor hen.
De deelnemende handelaars zijn terug te vinden via www.avelgem.be/avelgembon. Je kan de bonnen kopen in
coupures van 10, 25 of 50 euro in de bibliotheek.
Geldigheidsdatum Avelgembon Exclusief wordt verlengd
Heb je Avelgembonnen Exclusief aangekocht? Normaal gezien bleven deze maar geldig tot 31 december 2020.
Door de verplichte sluiting van veel winkels en de horeca zal de geldigheidsduur van deze Avelgembonnen Exclusief
verlengd worden tot 31 maart 2021.

“Warme & gezellige kerstdagen gewenst!”
www.avelgem.be - info@avelgem.be
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