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Groepsaankoop groene stroom

Wil u besparen op uw energiefactuur? En wil u daarbij ook
uw steentje bijdragen tot het
milieu? Neem dan deel aan de
groepsaankoop 100% groene
stroom van de provincie WestVlaanderen.

Onze gemeente steunt deze campagne.
U kunt vrijblijvend inschrijven van 1 november 2012 tot 5 februari 2013 via de
website www.samengaanwegroener.be.
Op 6 februari is er een online
veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen.
Daarna krijgt u een voorstel op maat
met een duidelijk zicht op uw mogelijke besparing. Pas dan beslist u
om al dan niet te veranderen van
energieleverancier.
De prijzen die worden aangeboden, zullen geldig zijn voor één jaar. Deelnemers
kunnen kiezen voor een gecombineerd
leveringscontract voor groene elektriciteit én aardgas of voor elektriciteit of
aardgas alleen.

Hoe inschrijven?

Neem uw laatste eindafrekening (12
maanden) van elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf u online in op
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen).
Hebt u geen toegang tot het internet,
dan helpt het Sociaal Huis u graag
verder. Het infoloket is elke woensdag-

voormiddag open van 9.00 tot 12.00
uur of op afspraak. Breng uw laatste
jaarafrekening van elektriciteit en/of
aardgas mee, zodat we alle gegevens
meteen bij de hand hebben.

Op 12 december 2012 kunt u ook
terecht op de infoavond die Imog organiseert, in samenwerking met de
Provincie in CC ‘t Spoor in Harelbeke.
Neem ook zeker dan uw laatste eindafrekening mee.

Belangrijke data

• woensdag 12 december 2012 om
20.00 uur: infoavond in CC ‘t Spoor,
Eilandstraat 6, in Harelbeke. Inschrijven
gewenst via info@imog.be of telefonisch
0800 99 827;
• nog tot 5 februari 2013: inschrijven
via de website
www.samengaanwegroener.be;
• 6 februari 2013: online te volgen
veiling;
• vanaf 18 februari 2013: wie zich
inschreef, ontvangt een persoonlijk
voorstel;
• vóór 18 maart 2013: elke deelnemer
beslist al dan niet in te gaan op het
voorstel. De datum van overstap kan
gekozen worden tussen 15 april en 30
september 2013.
Meer info: iChoosr: 0800 18 711 of samengaanwegroener@west-vlaanderen.
be, www.samengaanwegroener.be (via
West-Vlaanderen). Infoloket gemeente:
Sociaal Huis – dienst Woonzorg, Leopoldstraat 66, 056 65 07 70.
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Uw gemeente

Resultaten
gemeenteraadsverkiezingen
Avelgem

Op zondag 14 oktober 2012
gingen we met zijn allen naar
de stembus om een nieuwe
gemeente- en provincieraad te
kiezen. Voor de gemeente Avelgem verkoos u 21 gemeenteraadsleden, met onderstaande
zetelverdeling.

Wil u er meer over weten? Dan kunt u
nog steeds terecht op de officiële verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.
be. U vindt er het aantal stemmen, de
voorkeurstemmen van de kandidaten
en projecties van de zetelverdeling,
zowel in cijfers als aan de hand van een
landkaart. U kunt er ook vergelijken
met de resultaten van 2006.

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen Avelgem
•

CD&V: 43,7% = 10 zetels;

•

sp.a: 23,1% = 5 zetels;

•

Gemeentebelangen: 20% = 4
zetels;

•

N-VA: 13,2% = 2 zetels.

!

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
In november zijn de gemeentelijke diensten een aantal dagen gesloten. Hierbij een overzicht van welke dienst wanneer gesloten is.

•

Gemeentehuis: 1, 2, 11 en 12
november;

•

Containerpark: 1, 2, 3 en 11
november;

•

Bibliotheek: 1, 2 en 11 november;

•

Spikkerelle: 1, 2 en 11 november;

•

Sportcentrum Ter Muncken: 1, 2 en
11 november;

•

Sociaal Huis: 1, 2, 11 en 12 november; op 12 november zijn de
diensten PWA en VDAB wel open.

Begraafplaatsen
Met Allerheiligen en Allerzielen in aantocht, wil de gemeente u graag een woordje
uitleg geven over de begraafplaatsen. Deze zijn toegankelijk van 8.00 tot 19.00 uur.
Om uw bezoek aan de begraafplaats voor te bereiden, kunt u vooraf de ligging van
de graven, urnenveld, columbarium en strooiweide raadplegen via www.avelgem.
be/begraafplaatsen.
Als nabestaande staat u zelf in voor het onderhoud van de zerk en de aanplanting.
De gemeentediensten staan in voor het onderhoud van de openbare gedeelten van
de begraafplaatsen, zoals wegen, wandelpaden en parking.
Vanaf begin december verwijderen de gemeentediensten de overgebleven bloemstukken en snijbloemen die verwelkt zijn.
Bij grafzerken waarvan de concessie binnen de 2 jaar vervalt, worden bordjes geplaatst
om de familie en nabestaanden de mogelijkheid te bieden de concessie te verlengen.
Elke inwoner van Avelgem kan op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden.
Bij het overlijden kan gekozen worden tussen begraving, columbarium, urnenveld of
asverstrooiing. U kunt steeds kiezen tussen een grondvergunning van 10 jaar (gratis)
of een vergunning van 25 jaar (betalend). Let wel: een gekochte vergunning kan na
afloop verlengd worden tegen betaling, een 10-jarige concessie kan na afloop van
die termijn niet meer verlengd worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij dienst Burgerzaken op het nummer 056 65 30 30
of via burgerzaken@avelgem.be.

Opgepast voor malafide reclameronselaars
De voorbije weken zijn
er opnieuw malafide
reclameronselaars aan
de slag. Dit zowel in
Avelgem als in de omliggende gemeenten.
Hun werkwijze varieert
van dag tot dag. De
ene keer bieden ze, in
naam van de gemeente, advertentieruimte
te koop aan in een gemeente- , bedrijven-,
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of regiogids. Meestal bellen ze hiervoor
de handelaars op, maar het gebeurt ook
dat ze onverwachts binnenvallen. Een
andere keer contacteren ze u per brief
of fax, met de vraag om uw gegevens te
controleren. Wat ze er niet bij vermelden
is dat u zo intekent op hun aanbod en
akkoord gaat met een onduidelijk en
stevig prijskaartje verbonden aan hun
diensten.
Mocht ook u opgebeld worden of deze
mensen over de vloer krijgen dan vragen
wij u met aandrang om contact op te ne-

men met de politie en het gemeentehuis
te verwittigen.
Meer informatie over de bestrijding
van dergelijke reclameronselaars vindt
u op de site van Unizo www.unizo.be/
reclameronselaars. Een lijst van malafide reclameronselaars is alvast ook
terug te vinden op de website van de
FOD Economie: economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/.

Leefomgeving

Infoavond herbruikbare luiers
Vrijdag 23 november 2012 om 19.00 uur
Het Ganzenhof - Bosstraat 2, Avelgem
Kleine schattige voetjes hebben een grote ecologische voetafdruk! Wegwerpluiers zorgen voor een enorme afvalberg,
meer dan één ton afval per kind.

Meer info bij de dienst Milieu op 056 65
30 30 of via milieu@avelgem.be.

De aanvraag voor de gemeentelijke subsidie op groenbedekking, ingezaaid in het jaar
2012, dient vóór 1 december 2012 ingediend te worden bij de milieudienst.

Worden niet gehakseld noch meegenomen: snoeihout waarvan de takken kriskras op
elkaar gestapeld zijn, takken met doornen of stekels, takken met een diameter dikker
dan 8 cm, wortels, siergrassen, varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen
of ander plantaardig afval dat geen snoeihout is.
Meer info bij de dienst Milieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be.

Prijs?

Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede betaalt u 25 euro per begonnen uur. Het
snoeihout dient volgens de richtlijnen van de gemeente buitengezet te worden op de
gemelde datum. Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen voor
de woning. Private eigendom wordt niet met de hakselmachine betreden.

Van 26 november tot 13 december 2012

Tussen 26 november en 13 december 2012 hakselt de gemeente uw snoeihout. Er
wordt ook gratis hakselhout ter beschikking gesteld, zo lang de voorraad strekt. U kunt
inschrijven via het inschrijvingsstrookje hiernaast of op www.avelgem.be/hakselen. De
inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 9 november 2012.

Wanneer?

Hakselronde snoeihout

Inschrijfstrook hakselen

Meer info en aanvraagformulieren op www.avelgem.be/producten/groenbedekking.

A V E L G E M

De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 9 november 2012.

Land- en tuinbouwerspremie
groenbedekking

Zonnepanelen, houtskeletbouw, balansventilatie, ingeblazen papiervlokken, luchtdicht bouwen,… het zijn maar
enkele kenmerken van lage energie- en
passiefwoningen. Maar welk effect
hebben al die moderne technieken
op brandveiligheid en aanpak tijdens
brand? Dit alles komt u te weten op
deze gratis infoavond. Iedereen is welkom! Inschrijven vóór 23 november a.s.
via milieu@avelgem.be of 056 65 30 30.

Bezorg dit inschrijfstrookje aan de dienst Milieu in het gemeentehuis, of stuur uw gegevens
door naar milieu@avelgem.be.

Meer info bij de dienst Milieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be.

Gratis infoavond in het gemeentehuis
op dinsdag 27 november 2012 om
20.00 uur

Inschrijven?

Kom naar de infoavond en krijg een antwoord op alles wat
u ooit wilde weten over wasbare luiers! U krijgt de kans om hedendaagse wasbare
luiers te zien en te voelen. Jonge ouders komen ook getuigen over hun ervaringen
met herbruikbare luiers.

Brandveiligheid

Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per begonnen uur gerekend.

Er bestaat een alternatief: herbruikbare luiers! Vergeet doeken
en spelden. De hedendaagse luier is zacht, leuk, comfortabel
en makkelijk in gebruik. Ze zijn ook beter voor de huid van uw
baby, goedkoper en uw kindje is doorgaans sneller zindelijk.
Bovendien biedt Avelgem jonge ouders als geboortepremie
een waardebon van 150 euro aan voor de aankoop van herbruikbare luiers.
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Vrije tijd

David Galle
Comedy in Spikkerelle met “Warhoofd” David
Galle
Tijdens de tweede voorstelling uit het jongerenabonnement van Spikkerelle gaat David
Galle op zoek naar de oorzaken en de oplossingen voor de chaos die ons omringt…
Chaos. Het leven is er vol van. In onze kop
is het chaos. In uw kast en uw garage. U
moet dringend eens orde scheppen in die warboel.
Maar de agenda zit ook al vol.
Structuur, dat hebben we nodig. Een oplossing. En David Galle heeft de oplossing.
Heeft hij dan structuur? Neen, hij is zelf ook een groot warhoofd, dus hij kan er wel
over meespreken. En misschien kunnen jullie samen wat opruimen.
David Galle is al een hele tijd actief als comedian: hij won in 2009 de Comedy Casino
Cup op Canvas, toerde daarna met z’n eerste show ‘D’ door Vlaanderen en was als
vaste teamkapitein en expert te zien in de VRT-programma’s ‘De Kazakkendraaiers’
en ‘Vrienden Van de Veire’.
Praktisch: David Galle – Warhoofd
Donderdag 1 november 2012 om 20.15 uur
Spikkerelle – Scheldelaan 6 – Avelgem – 056 65 30 90 – spikkerelle@avelgem.be
€ 13 - € 12 (-26/abo)
JONGERENABONNEMENT: 4 comedyvoorstellingen voor € 20 - meer info op www.
uitinavelgem.be.

Naam:

straat, nr.:

Inschrijfstrook hakselronde van 26 november tot 13 december 2012

Voornaam:

Straat en nr.:

Gemeente:

E-mail:

Het snoeihout zal gelegen zijn in de

Datum:

Ik wens het hakselhout te behouden/niet te behouden (schrappen wat niet past).

Handtekening
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4de Feesteloop
met optreden
van Soulvision
Op zaterdag 3 november 2012 wordt de
vierde Feesteloop georganiseerd. Het parcours en het programma van de wedstrijd
zijn nagenoeg ongewijzigd.
Maar de Feesteloop is meer dan een loopwedstrijd. De verkeersvrije omloop door
het centrum, de sfeervolle verlichting en
de muzikale omkadering en animatie rond
het parcours maken van dit loopevenement een echt feest!
De feestelijke kers op de taart wordt
dit jaar geleverd door Soulvision. Deze
10-koppige band, met Avelgemse roots,
brengt soul, funk en discohits uit de jaren
’70. Na de prijsuitreiking wordt het in
Spikkerelle opnieuw een heerlijk feestje!
Meer informatie over de wedstrijd vindt u
op www.feesteloop.be. Over de band vindt
u meer informatie op www.soulvision.be.
PRAKTISCH: Feesteloop – zaterdag
3 november 2012
•

18.45 uur: start 500 m Kids
Feesteloop;

•

Zwembaddag 2012

19.00 uur: start 1000 m Kids
Feesteloop;

•

19.15 uur: start 5 km Feesteloop;

Op zondag 18 november staat het
Avelgemse zwembad in de kijker tijdens
de zwembaddag 2012. Deze ISB-actie
is dit jaar aan haar 4de editie toe.

•

20.00 uur: start 10 km Feesteloop;

•

Kerkstraat Avelgem – info en inschrijven op www.feesteloop.be;

•

Randanimatie in het centrum van
19.00 tot 21.00 uur;

•

Optreden Soulvision om 21.30
uur in Spikkerelle, Scheldelaan
6, Avelgem.

Voor deze gelegenheid wordt het
zwembad in een feestelijk kleedje
gestopt. Van 9.00 uur tot 12.00 uur is
iedereen van harte welkom voor een
verfrissende duik. Gezinnen genieten
van een voordeeltarief van 2,50 euro
ongeacht het aantal gezinsleden. Alle
zwemmers maken kans op een gratis
10-beurtenkaart.
Daarnaast wordt er ook opnieuw een
kleurwedstrijd georganiseerd voor
kinderen tot en met het 6de leerjaar.
Meer informatie www.avelgem.be/sport.

Vrije tijd

Week van de Smaak
CVO Avelgem & Conservatorium presenteren:

De smaak van thuis
horen, zien & proeven

Stap mee tegen
Diabetes
Stap op zondag 18 november 2012 mee
in de goede richting tegen diabetes. Groot
en klein, iedereen kan mee!
• start aan sportcentrum Ter Muncken
- Doorniksesteenweg 226 - Avelgem;
• vrije start tussen 8.00 en 15.00 uur,
Sinterklaaswandeling om 14.30 uur;
• ruime parkeergelegenheid in de buurt;
• afstanden: 5 -7 -12 km;
• drank en snacks verkrijgbaar.

De Toekomst, polyvalente zaal

WO 14.11.12 om 18.15 uur
Info: Conservatorium Avelgem | Kasteelstraat 3B | 056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be
CVO Avelgem | Kerkhofstraat 51 | 056 65 01 42 | directie@uwavondschool.be

Tickets: € 6 (verkrijgbaar tot 07.11.12)

Ook dit jaar organiseren het Conservatorium en het CVO samen een boeiende avond
“Horen, zien en proeven” ter gelegenheid van de “Week van de Smaak”. Zij brengen
u een combinatie van lekker eten, heerlijke muziek en amusante toneelstukjes! Na
diverse gastlanden focussen zij zich dit jaar op “De smaak van thuis”.
Worden het Vlaamse Schlagers en een zakje friet, of wordt het iets ongewoons? Kom het zelf ontdekken op woensdag 14 november 2012 in de polyvalente zaal van het CVO, Kerkhofstraat 51. Deuren open om 18.15 uur,
de voorstelling begint om 18.30 uur stipt. Kaarten (€ 6) zijn enkel in voorverkoop te
verkrijgen tot vrijdag 10 november 2012.
Meer info in het Conservatorium Avelgem, Kasteelstraat 3B, 056 65 30 67, conservatorium@
avelgem.be of in het CVO Avelgem, Kerkhofstraat 51, 056 65 01 42, directie@uwavondschool.be.

Nieuwe Cinebibcollectie
De extra dvd-collectie ‘de Franse
film’ nog tot begin december in
de bibliotheek
De Avelgemse bibliotheek beschikt
over talrijke pareltjes uit de wereldcinema. De eigen dvd–collectie
wordt aangevuld door het project
CinéBib, een project uitgewerkt
door vzw Cinema Novo in opdracht
van de Provincie West-Vlaanderen
en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Om 14.20 uur komt de sint aan. Na de
groepswandeling is er een gratis geschenkje voor de kinderen. Op de informatiestand zijn een podoloog en diabeteseducator aanwezig.
Meer info bij de Sportdienst op 056 65 30
60 of via sport@avelgem.be.

Avelgem ‘Sportelgemeente 2012’
Met ‘Sportelgemeente 2012’ zet Bloso
gemeenten in de kijker die, in het kader van de sensibiliseringscampagne
‘Sportelen, beweeg zoals je bent’,
inspanningen leveren om het sporten
voor 50-plussers te promoten.
Begin dit jaar stelde de sportdienst
een planning op met een aanbod van
evenementen en sportsessies voor
50-plussers. Er werd geprobeerd om
zo ruim mogelijk te denken en zoveel
mogelijk mensen aan te spreken.
Bij de sportsessies konden vooral yoga
en aquagym veel ouderen bekoren.
Maar ook tijdens het recreatief badminton, recreatief basketbal, Lu Jong en
baantjeszwemmen konden de senioren
hun gading vinden.

CINEFIE

FRANSE FILML

Cinema Novo selecte
ert in opdracht van
20 indrukwekkende
W NOB* en Diens
t Kunsten en Cultuu
Franse films uit de
rspreiding Provincie
periode jaren 50 en
Oost-Vlaanderen
60. Inclusief enkele
werken uit de tijd
van de Nouvelle Vague
!
Een film leen je grat
is 1 week lang.
Vergeet de gratis
CinéBib-brochure niet
mee te nemen!
* West-Vlaams Informati
enetwerk

Openbare Bibliothek
en

Om de drie maanden ontvangt de bibliotheek een nieuwe wisselcollectie, bestaande
uit twintig kwalitatieve films. Elke wisselcollectie bevat eveneens de CinéBib-brochure
met meer informatie over de geselecteerde films en over filmregisseurs of filmregio’s
die minder gekend zijn.
Nog tot begin december 2012 zetten we de klassieke Franse film tot en met de Franse
Nouvelle Vague in de kijker. Ruw geschetst gaat het over de periode tussen de jaren
1950 en 1960.
Praktisch: een dvd uit de Cinébibcollectie kun je gratis ontlenen voor 1 week. De
films vind je in de Cinébib-display in de bibliotheek. Een lijst van de titels vind je
op www.avelgem.be/bibliotheek (via collectie beeld en geluid).

Daarnaast werden ook heel wat evenementen georganiseerd. Het verwenzwemmen, het wandel- en fietsevenement Joost Deseyn, de pannenkoekenwandeling van natuurvereniging
Boshout,… koppelden telkens het
sportieve aan het aangename.
En met succes! Eind juni kreeg de
Avelgemse Sportdienst te horen dat
Avelgem aan alle criteria voldeed om
de titel binnen te halen.
De gemeente mocht op donderdag 20
september haar titel in ontvangst nemen tijdens de officiële prijsuitreiking
in Brugge.

A V E L G E M
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Leven en welzijn

Programma 11 novemberherdenking
Op 11 november 2012 herdenkt het gemeentebestuur de wapenstilstand na WO I. Er
wordt een bezoek gebracht aan de verschillende Avelgemse heldenmonumenten. Bij
alle heldenmonumenten wordt een bloemenhulde en een groet aan de vlag gebracht
en wordt ‘Te Velde’ geblazen.
Programma
•

9.00 uur verzamelen aan het gemeentehuis;

•

9.10 uur Kerkhove, heldenmonument kerk;

•

9.20 uur Waarmaarde, heldenmonument kerk;

•

9.35 uur Avelgem, heldenmonument Bevrijdingslaan;

•

9.50 uur Bossuit, heldenmonument kerk;

•

10.00 uur Outrijve, heldenmonument kerk;

•

10.30 uur Sint-Martinuskerk Avelgem - plechtige mis verzorgd door de
Avelgemse schoolkinderen;

•

11.15 uur 11-novemberstoet - alle vaderlandslievende verenigingen met hun
vaandels en ook alle inwoners van Avelgem worden vriendelijk uitgenodigd deel
te nemen aan de optocht onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie De
Verenigde Vrienden;

•

11.30 uur Avelgem, begraafplaats - erepark en graven Engelse soldaten bloemenhulde, Te Velde, Last Post en Belgisch Volkslied. Toespraak door de
burgemeester, de heer Lieven Vantieghem.

Bevolking
Geboorten
13.08.2012 El Okbani Hoyame,
dochter van Hafid en Karima Berrani
21.08.2012 Mathis Vercoutere,
zoon van Bram en Kelly Vanwynsberghe
23.08.2012 Jala Molly,
dochter van Jeffrey en Joke Servayge
24.08.2012 Demy Van Meirhaeghe,
zoon van Robby en Wendy Verleyen
14.08.2012 Nynon Clement,
dochter van Maxime en Jennifer Rousselin
30.08.2012 Kyara Taelman,
dochter van Dave en Tattiana Van Leynseele
17.09.2012 Henri Daenekindt,
zoon van Mathias en Stephanie Demeyere
21.09.2012 Balsam Ouahmadi,
dochter van Oûbid en Noujoud El Aissaoui
22.09.2012 Stan D’huyvetter,
zoon van Tom en Ann-Sophie Steeland

ZOHRA zoekt vrijwilligers

25.09.2012 Simon Buyck,
zoon van Thomas en Stephanie Vantieghem
25.09.2012 Lola Deryckere,
dochter van Levi en Maaike Debels
25.09.2012 Fenne Dejonghe,
dochter van Wouter en Hanne Vandenhende
29.09.2012 Rune Vandenbogaerde,
dochter van Sarah
03.10.2012 Cide Audooren,
zoon van Wouter en Lotte Bauter
10.10.2012 Nienke Neirynck,
dochter van Steven en Veerle De Vreese

Huwelijken
25.08.2012 Joeri Hoornaert en Valerie
Tanghe
25.08.2012 Arnold Tielens en Jeannine
Cosyns
Zoekt u een hobby? Wil u nieuwe mensen leren kennen? Wil u mensen
helpen? Dan is vrijwilligerswerk bij ZOHRA iets voor u.

ZOHRA is op zoek naar vrijwilligers uit Avelgem met een auto en een groot hart die
vervoer of boodschappen willen doen voor ouderen (65+) of zorgbehoevenden in
Avelgem. Op die manier kunnen ook zij boodschappen doen, naar de dokter of tandarts gaan of een bezoek brengen bij vrienden, familie, … .

31.08.2012 Tom Vanderschelden en Melissa
Vancaeneghem
08.09.2012 Stan Devos en Stefanie
Vandenhende
15.09.2012 Piet Cottenier en Martine
Dumoulein

Hebt u ook zin en interesse om af en toe (u kiest zelf hoe vaak) vervoer of boodschappen te doen? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met het ZOHRA-team.

21.09.2012 Michael Onraedt en Brendy
Seynaeve

Meer info in het Sociaal Huis, ZOHRA, Leopoldstraat 66, 056 65 30 36, zohra@avelgem.be.

21.09.2012 Bert Hellin en Sien Fournier
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Leven en welzijn

Jubilea
05.10.2012 Kris Valcke en Angélique
Geenens
06.10.2012 Stijn Van Craeynest en Free
Pollet
06.10.2012 Patrick Desmet en Kathleen Van
de Wijnckel
19.10.2012 Peter Benkö en Mieke
Vandenweghe

Overlijdens

Etienne Ottevaere en Anny Furniere
Gouden Bruiloft - 12/10/1962 Ingooigem

Ontvangst Koninklijk Basket Lofthome Avelgem
Behalen koninklijke titel - 12/10/2012

Andre Clement en Marie Thérèse Van Acker
Gouden Bruiloft - 20/10/1962 Avelgem

Ontvangst vinkenmaatschappij ‘De Moedige Zangers’
75-jarig bestaan 20/10/2012

23.08.2012 Michel Thomas,
echtgenoot van Maria Verhoest
24.08.2012 Margaretha Balcaen,
weduwe van Roger De Jonghe
05.09.2012 Clara Ruysschaert,
weduwe van Roger Verriest
08.09.2012 André Kempinaire,
echtgenoot van Ivonne Corne
17.09.2012 Elza Courtens,
weduwe van Roger Verriest
21.09.2012 Susanna Vanrenterghem,
weduwe van Geert Vanderbeken
21.09.2012 Cyrille Lathioor,
echtgenoot van Margot Vandemeulebroucke
22.09.2012 André Soetens,
weduwnaar van Nora Vanhamme
23.09.2012 Armand Vanhoutte,
echtgenoot van Agnès Vancoppenolle
26.09.2012 Jacques Vanassche,
echtgenoot van Marie-Thérèse Benoit
06.10.2012 Georgette Declercq, echtgenote
van Roger Vanhulle
09.10.2012 Aurore Bijls,
weduwe van Leon Vercoutere
15.10.2012 Ivette Derveaux,
weduwe van Maurice Verschuere

Wachtdiensten
Apotheek: 0900 10 500
of www.apotheek.be;
Dokter: 056 64 75 20
055 38 89 00 voor de inwoners van
Kerkhove;
Tandarts: 0903 39 969.

Aanvraag parkeerkaart personen
met een handicap
Deze strikt persoonlijke parkeerkaart geeft recht
op:
•
•
•

parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan
personen met een handicap;
onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone);
in gemeenten die het toestaan, gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd
door een parkeermeter beperkt is.

Bijkomende voorwaarde:
Personen met een handicap die:
•
een blijvende handicap vertonen van ten minste 80 % of - ten minste 12 punten
behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden of - 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden;
•
of een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt;
•
of een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
•
of als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van
tenminste 50 %.
Personen die niet over één van de bovenvermelde attesten beschikken, kunnen toch
een parkeerkaart aanvragen, maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de
FOD Sociale Zekerheid. Voor het aanvragen van een parkeerkaart kan u tijdens de openingsuren terecht in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-zorg.
Meer info in het Sociaal Huis, dienst Woon-zorg, Leopoldstraat 66, 056 65 07 70 sociaal.huis@
avelgem.be.
A V E L G E M
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Kalender november 2012
do 01 | David Galle: warhoofd | zie pagina 4
za 03 | Feesteloop | zie pagina 4
Zo 4 | Aperitiefconcert “Happy together” | Zaal Podia Podia om 11.15 uur | VVK € 8 | Koninklijk Sint-Martinuskoor

en folkgroep The Swigshift | Reservatie 056 64 58 20

zo 04 | Pannenkoekenwandeling | OC Outrijve om 14.30 uur | vzw Boshout | dirk.decuypere@hotmail.be, 056

45 66 29

Do 8 | Onder ons kaartnamiddag | zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
za 10 | fuif 50-jarigen | Alta Ripa | 0493 57 99 49 | avelgem.50in2012@gmail.com
Zo 11 | 11 novemberherdenking | zie pagina 6
wo 14 | Interscolaire ballennamiddag | Sportcentrum Ter Muncken van 13.30 tot 17.00 uur | Sportdienst Avelgem

| 056 65 30 60

wo 14 | Week van de Smaak | zie pagina 5
vr 16 | De flat van Jet |GC Spikkerelle van 20.00 tot 22.30 uur | € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74

vzw - Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be

vr 16 | Het Requiem van Mozart | Sint-Martinuskerk van 20.00 tot 22.00 uur | € 25, receptie na het optreden

inbegrepen | Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem | 056 64 40 15 | wouter.byttebier@skynet.be

za 17 | OLGA-kaartavond | basisschool De Toekomst om 18.00 uur| Kerkhofstraat 51 | 056 65 01 40 |

bs.avelgem@g-o.be

za 17 | De flat van Jet | GC Spikkerelle van 20.00 tot 22.30 uur | € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74

vzw - Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be

zo 18 | Stap mee tegen diabetes | zie pagina 5
Zo 18 | Sinterklaaswandeling | zie pagina 5
zo 18 | De flat van Jet | GC Spikkerelle van 18.00 tot 20.30 € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be
Wo 21 | Info rond Kerstmis vanuit De Bron in Harelbeke | om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
do 22 | Lezing “Liturgische kledij en objecten in de Sint-Pieterskerk van Outrijve” | Sint-Pieterskerk Outrijve
om 20.00 uur | GOKA i.s.m. Kerkraad Outrijve | 056 64 91 11 | byls.lieven@scarlet.be
vr 23 | Infoavond Herbruikbare Luiers | zie pagina 3
za 24 | Inlevingsreis doorheen de Baltische staten | Zaal de meibloem, Avelgem om 20.00 uur | curieus |

curieus.avelgem@telenet.be

za 24 | Boekenbeurs | Sint-Jan Berchmanscollege van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur |

Boekenbeurscomité SJB Avelgem | www.sjb-avelgem.be

zo 25 | Boekenbeurs | Sint-Jan Berchmanscollege van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur |

Boekenbeurscomité SJB Avelgem | www.sjb-avelgem.be

zo 25 | Knutselnamiddag bij Natuurpunt Avelgem | Natuurklas Coupure Marcel Deweer van 14.00 tot 17.30 uur
| Natuurpunt Avelgem | bart.scherpereel@skynet.be
di 27 | Gratis infoavond: Brandveiligheid | zie pagina 3
vr 30 | Wouter Deprez: hier is wat ik denk | GC Spikkerelle om 20.15 uur | UITVERKOCHT | dienst Jeugd en

Cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
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