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Uw gemeente

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten tijdens de maand december
Containerpark

Bibliotheek

•

Dinsdag 25 december

•

Maandag 24 december

•

Woensdag 26 december

•

Dinsdag 25 december

•

Zaterdag 29 december

•

Woensdag 26 december

•

Maandag 31 december

Gemeentehuis
•

Dinsdag 25 december

Spikkerelle

•

Woensdag 26 december

•

Maandag 24 december

•

Maandag 31 december

•

Dinsdag 25 december

•

Woensdag 26 december

•

Maandag 31 december

Sportcentrum Ter Muncken
•

Van maandag 24 december t.e.m.
dinsdag 1 januari 2013

Zwembad
•

Van maandag 24 december t.e.m.
dinsdag 1 januari 2013

Aaron

Achille

Alexis

Aimeric

Alessio

Aline

Alizée

Briek Britney

Céleste

Alice-Victoire

Amber Amélie Arnaud Arne Astrid
Axelle

Ayoub

Charles-Henri Chloé Cies Claire
Clémentine Dieuwe Dieuwke
Dylano Eileen

Elise

Emiel Emma

Emylio Enora Ewout Febe Fons
Fybe Gaëlle Guust Hailey Hanne
Hannes Heleen Helena Henri

James Janten Jente Jevva Jonah
Joviale Jules Julie Juna Justine
Juul Karsten Kato Kayne Kietho
Kobe Lana Lander Lara Laurens Léa

Lena Lenthe Leonie Linde Lize Loïc

Lore Lotte Louise Lucas Maité Manu
Marie-Alixe

Marte Martim Mathijs

Mats Mauro Maxim Mia Migiel Mila
Milandro

Mirco Nanette Nele Nell

Noa Noah Nore Oone Rhune Rune

Sara Sàvya Stacey Stine Tanel Thibe

Thomas Tobie Tristan Una Valentine
vic Vince Wannes Wout Yaro
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Koopzondagen
Op vraag van UNIZO mogen de
Avelgemse winkels op zondag 9,
16 en 23 december 2012 opnieuw
hun deuren openen.
Zo kunt u voor uw extra eindejaarsaankopen ook dit jaar terecht bij
uw vertrouwde handelaars.

Sociaal Huis
•

Dinsdag 25 december

•

Woensdag 26 december

•

Maandag 31 december

Keuze van naam niet helemaal vrij
Tom Maet, Otto Buss of May Nijs. Het zijn één voor één bestaande personen
met een wel heel uitzonderlijke naam. Belachelijk of net uiterst origineel?
De discussie hoeft hier niet gevoerd, maar maakt wel dat ambtenaren van
de burgerlijke stand steeds vaker voor een moeilijke taak staan bij een
geboorteaangifte.
De tijd dat iedereen door het leven ging als Jan, Piet of Els is inmiddels voltooid verleden tijd. Vlaamse klassiekers hebben plaats gemaakt voor bizarre varianten uit alle
hoeken van de wereld. Tegenwoordig lijkt zowat alles door de beugel te kunnen. Maar
wat doen we met voornamen als Pita, Splinter, Batman of Kiekeboe?

Alles kan, behalve...
Wetende dat de aanpassing of verandering van een voornaam tot 490 euro kan kosten,
gaat u niet over één nacht ijs bij het kiezen van een naam. Als aanstaande ouder wilt
u een leuke naam die mooi bij de familienaam klinkt, die bij namen van eventuele
broertjes en zusjes past of die een betekenis heeft.
In principe bent u volledig vrij, op voorwaarde dat u een aantal spelregels in acht
neemt. De gekozen voornaam mag bijvoorbeeld niet schaden of aanleiding geven tot
verwarring. Ook een bestaande familienaam als voornaam gebruiken, is uit den boze.
Een voornaam samengesteld uit een opeenvolging van medeklinkers of één enkele
letter, kan uiteraard ook niet.
Strookt de gekozen voornaam dan weer niet met het geslacht van het kind, dan kan
de ambtenaar deze weigeren. Bij een voornaam die u voor beide geslachten kunt
gebruiken (bv. Dominique), kunt u beter een tweede voornaam toekennen waaruit
duidelijk het geslacht van het kind blijkt.
Meer info bij de dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Leefomgeving

Avelgem heeft ruim 40 doorlopende straten!
Hoe heet een straat die voor
wagens doodloopt op het einde,
maar niet voor voetgangers en
fietsers? Voor automobilisten is
het duidelijk: als een verkeersbord
een doodlopende straat aanduidt,
dan rijd je daar enkel in als je
ter plekke moet zijn. Maar geldt
dat doodlopen ook voor fietsers
en voetgangers? Die hebben
daar het raden naar. Voor hen
is er vaak wel een doorgang aan
het einde van zo’n straat, maar
het verkeersbord ‘doodlopende
straat’ geeft daar geen informatie
over. Dit werkt voor voetgangers
en fietsers vaak ontmoedigend.
Nochtans zijn de meeste van deze
zogezegd doodlopende straten
vaak de toegang tot een veiligere,
aangenamere doorsteek.

De Internationale Voetgangersfederatie
(IFP) en Steunpunt Straten lanceerden
het unieke project ‘Doorlopende Straten’,
een wereldprimeur! De term duidt zowel
de gelijkenis en het verschil met een
doodlopende straat aan. Waar het in feite
om doorlopende straten gaat, werden de
bestaande verkeersborden ‘doodlopende
straat’ heel eenvoudig met een sticker
aangepast.
Het omvormen van doodlopende straten
naar doorlopende straten gaat over veel
meer dan het aanpassen van een aantal

Stook slim
en gezond
Eigen haard is goud waard. Maar
als u die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd
gebruikt, loopt uw gezondheid
gevaar.

Speel op veilig en stook slim!

verkeersborden.
Deze maatregel
moet er toe leiden dat het netwerk aan voet- en
buurtwegen veel
meer gebruikt zal
worden en moet
de samenhang
van de publieke
ruimte ten goede
komen. Avelgem
is één van de pioniers die werk
maken van een
betere signalisatie van de doorlopende straten.
Door het bestaan
van steegjes en
doorsteekjes beter zichtbaar te maken in
de wegsignalisatie, verbetert de functionele samenhang in de openbare ruimte.
Mensen worden zich bewust van de mogelijkheden van een straat waarvan ze steeds
dachten dat ze er niets te zoeken hadden.
Het verbeteren van de samenhang in het
wegennetwerk heeft heel wat voordelen.
Mensen leren onze gemeente beter kennen
en vinden allicht een kortere en veiligere
route naar school, winkel, werk … Wanneer
er een kortere of aangenamere route
blijkt te bestaan, wordt het gebruik van
de fiets of een wandeling aantrekkelijker

en blijft de auto misschien wat meer op
stal. Minder lokale autoverplaatsingen zijn
goed voor de verkeersveiligheid, voor het
milieu en verminderen de parkeerdruk in
de omgeving. Bovendien verhoogt de sociale controle door het toenemende gebruik
van de doorlopende straten.
Zo wordt met beperkte middelen en kosten een project gerealiseerd dat heel wat
kansen biedt in onze gemeente.
Meer info bij de dienst Grondgebiedzaken
op 056 65 30 30 of via grondgebiedzaken@
avelgem.be.

Infoavond verf en milieu
12 december 2012
raadzaal gemeentehuis
Op woensdag 12 december 2012
geeft Frederik De Buysser, Productmanager bij BOSS paints,
een voordracht rond verf en
milieu.

•

Maak uw allesbrander niet aan met
krantenpapier, de rook is ongezond: het papier is bedrukt en de
inkt brandt gewoon mee op.

•

Geef uw oud papier en karton
mee met de selectieve huis-aanhuisophaling, zodat het kan worden
gerecycleerd.

U hoort wel vaker mensen spreken over
natuurverf. Maar wat is natuurverf? Is
het een hype of effectief een goede zaak
voor het milieu? En wat met al die labels?
Welke waarde hebben deze en hoe vindt
u uw weg daarin? Naast de milieuperformantie is er ook het technisch aspect.
Hoe zit het daarmee?

•

U steekt uw kachel best aan
met aanmaakhout of natuurlijke
aanmaakblokjes.

Afspraak om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis, Kortrijkstraat 8.
Iedereen is welkom!

Meer info en tips? www.stookslim.be.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Sportsessies vanaf januari 2013
Ook in 2013 heeft de Sportdienst weer een ruim sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud:

•

Kleuterturnen, ontdekkend bewegen voor kleuters, op woensdag (15.30-16.15
uur: 2de kleuter, 16.15-17.00 uur: 1ste kleuter). Start 9 januari.

•

Sportacademie, een mix van een ruim sportaanbod, voor 3de kleuter tot en met
6de leerjaar op woensdag (13.30-15.30 uur). Start 9 januari.

•

Dansschool Ariadne-Eureka: voor meer informatie kun je terecht op de website
www.ariadne-eureka.be

•

Recreatief basketbal, op donderdag (20.00-21.30 uur). Start op 10 januari.

•

Recreatief badminton, op diverse weekdagen.

•

Yoga op donderdag (9.00-10.00 uur). Start 10 januari.

•

Zwemlessen op woensdag en vrijdag: volledig schooljaar reeds volzet. Er wordt
nagegaan of er extra zwemlessen mogelijk zijn op dinsdag en donderdag.
Contacteer hiervoor de Sportdienst.

•

Zwemschool, mogelijkheid voor kinderen en jongeren om de zwemvaardigheden uit te breiden, op vrijdag (17.00-17.45 uur: beginners; 17.45-18.30 uur: 2
niveaugroepen van gevorderden). Start 11 januari.

•

Ochtendzwemmen (8.00-9.00 uur) en middagzwemmen (12.00 tot 13.00 uur):
elke maandag, woensdag en vrijdag tijdens het schooljaar. Vanaf 7 januari.

•

Seniorenzwemmen: elke vrijdag (15.30-17.00 uur) met vrije keuze om tijdens dit
anderhalf uurtje deel te nemen aan aquagym (15.45-16.20 uur). Start 11 januari.
Meer info en inschrijvingen bij de Sportdienst op 056 65 30 69 of via sport@avelgem.be.

Sportcheques
Avelgemse kinderen en jongeren tussen
6 en 18 jaar hebben ook dit jaar recht op
een tegemoetkoming van 10 euro van het
gemeentebestuur indien ze:
•

lid zijn van een sportclub met werking
in Avelgem (categorie 1);

•

of in 2012 hebben deelgenomen aan
een sportactiviteit georganiseerd door
de Sportdienst of vzw Sportbeheer
Avelgem (categorie 2);

•

of lid zijn van een sportclub waarvan
de sporttak niet in Avelgem wordt beoefend (categorie 3).

Wie behoort tot categorie 1 of 2 ontving
in de loop van het jaar een brief om deze
tegemoetkoming aan te vragen. Mocht
deze aanvraag nog niet gebeurd zijn, dan
kan dit nog tot 7 december 2012. Indien
jouw kind of tiener echter behoort tot categorie 3 dan kan u op eigen initiatief tot 7
december een sportcheque aanvragen en
indienen bij de gemeentelijke Sportdienst.
Aanvragen na 7 december kunnen administratief niet meer verwerkt worden.
Meer info bij de Sportdienst op 056 65 30
60 of via sport@avelgem.be.

Oproep huldiging
sportlaureaten 2012
Op vrijdagavond 1 februari 2013 organiseert de sportraad
opnieuw de huldiging van de sportverdienstelijken. Wil je als
individuele sporter of als vereniging gehuldigd worden door
de Avelgemse sportraad voor prestaties in het afgelopen seizoen (2011-2012) of in het kalenderjaar 2012? Dit kan, op
voorwaarde dat je in Avelgem woont of jouw prestatie binnen een Avelgemse vereniging geleverd hebt. Om gehuldigd
te worden als vereniging, moet de vereniging haar werking
hebben in Avelgem.
Dien het ingevulde inschrijvingsformulier in bij de Sportdienst
Avelgem vóór 31 december 2012.
Dit jaar wordt de huldiging opgefleurd door het super energieke
Atletica dat eerder dit jaar schitterde in Belgium’s got talent.
Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier kun je
opvragen bij de Sportdienst.
Meer info bij de Sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.

Bibliotheekmaterialen inleveren kan de klok rond
Aan de ingang van de bibliotheek bevindt zich een inleverbox
die je de mogelijkheid biedt om bibliotheekmaterialen buiten
de openingstijden in te leveren.
Bij de eerstvolgende uitleenzitting worden de materialen als
ingeleverd geregistreerd. Onvolledige materialen kunnen niet
geregistreerd worden.
Eventuele maningskosten moeten in de bibliotheek betaald
worden.
Het gebruik van de box gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
Het is steeds mogelijk je gegevens te checken via de website
www.avelgem.be/bibliotheek (mijn gegevens).
Meer info in de bibliotheek op 056 65 30 40 of via bibliotheek@
avelgem.be.
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Vrije tijd

Danscursus: boogie-swing
Hou je van dansen? Wil je graag
de show stelen op de dansvloer
met een bijzondere swing? Schrijf
je dan in voor de cursus boogieswing in Spikkerelle!

Boogie-swing wordt gezien als de traditionele vorm van rock-‘n-roll dansen, zoals in
de film “Rock around the clock”. De cursus
wordt begeleid door Ed Jagers en Barbara
Tonniau van dansschool dance2be.

Boogie-swing is een 4-stappenswing die
gedanst wordt op boogie-woogie, rock-‘nroll en snelle jive-muziek. De basis zijn 4
stappen, dus eenvoudig en heel plezant
om te leren en te dansen. Er is geen
danskennis vereist, iedereen kan dit leren!

PRAKTISCH
Dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari en 5
februari 2013 | van 20.00 tot 21.15 uur
| Polyvalente zaal, Spikkerelle | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90 | € 40 per
deelnemer (inschrijven per danskoppel)

Strograss – The World is one big hill – cd-voorstelling
De muzikanten van Strograss delen de
passie voor akoestische rootsmuziek,
goeie songs en eigenzinnige arrangementen. Met muzikanten Barbara Ardenois,
Quinten De Vlaeminck, Bart Sanders en
Johannes en Joachim Wannyn heeft de
band stevige Avelgemse roots.

In Spikkerelle ziet u hen in vol ornaat aan
het werk voor de voorstelling van hun
debuutalbum.
PRAKTISCH
Donderdag 13 december 2012 – 20.15 uur
| Spikkerelle | spikkerelle@avelgem.be |
056 65 30 90 | € 8 - € 7 (-26/abo)

Reizen is fotograferen,
fotograferen is reizen

Van 30 november tot en met 28
december 2012 stelt Vincent
Dendievel (Heestert °1977) zijn
kleurrijke “reisfoto’s” tentoon in
de foyer van Spikkerelle.

“Reizen is fotograferen, fotograferen is
reizen. Beiden zijn al sinds het begin van
mijn fotowerk sterk met elkaar verweven
geweest. De foto’s vormen het doorgeefluik tussen een objectieve realiteit en mijn
subjectieve verbeelding. De foto’s van de
reeks zijn gemaakt tijdens twee recente
reizen door Bangkok, Cambodja en Nepal,
landen met verschillende culturen waar ik
met eenzelfde gevoel doorgereisd ben. Na
een aantal jaren overwegend in zwart-wit

E X P O
Vincent Dendievel

gefotografeerd te hebben, neem ik met
deze reeks de draad terug op met de
kleurfotografie.” (Vincent Dendievel)
PRAKTISCH
Van 30 november tot en met 28 december 2012 | maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 – 12.00 uur, woensdag: 14.00
– 18.00 uur, vrijdag: 14.00 – 19.00 uur
| Spikkerelle | spikkerelle@avelgem.be
| 056 65 30 90 | toegang gratis

Jeugdfilm in Spikkerelle op woensdag 19 december 2012
Spikkerelle wordt opnieuw omgetoverd tot een kinderbioscoop voor de vertoning van Kikkerdril en Corpse Bride.

Kikkerdril (5+)

Max moet kikkerdril vinden voor zijn broer Jannes die in het ziekenhuis is opgenomen.
Zonder kikkerdril zal Jannes nooit meer kunnen praten! Samen met Jesse gaat Max
op zoek en vallen ze van het ene avontuur in het andere...

Corpse Bride (8+)

Victor is nerveus voor zijn huwelijk met Victoria, en gaat zijn huwelijksbeloften oefenen in het bos. Tot zijn schrik verrijst The Corpse Bride uit de grond en zij claimt met
hem getrouwd te zijn. Zal Victor zijn ware liefde vinden als The Land Of The Dead in
aanraking komt met The Land Of The Living…?
PRAKTISCH
Woensdag 19 december 2012 | 13.30 uur: Kikkerdril (5+) – 16.00 uur: Corpse Bride
(8+) | Spikkerelle | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90 | € 2,50 - € 2 (grabbelpas/
vrijetijdspas) - € 3 (volwassenen)
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Goed Geregeld = Geld Gespaard
VMM lanceert handige website met rechten, plichten en tips rond water

Efrem helpt
zelfstandigen in
moeilijkheden
Weet u als zelfstandige even
niet meer hoe het moet? Staat
het water u tot aan de lippen?
Wordt het alsmaar moeilijker
om uw sociale bijdragen betaald
te krijgen? Wilt u uw financiële
situatie met een onpartijdige
expert bekijken? Het kan!

De ervaring leert dat het van groot belang is om bij het begin van problemen
hulp in te roepen. Eenmaal de situatie
escaleert wordt het veel moeilijker om
de zaak en het inkomen van de zelfstandige te redden.
Trouwens ook de gemoedsrust is van
belang om voluit te kunnen gaan voor
uw onderneming. Ook familie en vrienden die een ondernemer omkaderen,
kunnen vragen stellen.
Het Sociaal Huis werkt hiervoor samen
met Efrem vzw. De vzw biedt al 15
jaar hulpverlening aan zelfstandigen
in moeilijkheden, gefailleerden en exondernemers die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige
activiteit. De werking van de vereniging
berust op 7 pijlers:
•

het aanbieden van een integrale
individuele sociale hulpverlening;

•

een netwerk van vrijwilligers en
specialisten uitbouwen die daaraan
meewerken;

•

ontwikkelen van methodieken en
knowhow;

•

wegen effenen bij de publieke
opinie en bij allerhande instanties
en besturen;

•

de noden van zelfstandige ondernemers inventariseren en
aankaarten;

•

het verenigen in praatgroepen van
gefailleerden en ondernemers die
hun zaak dienden stop te zetten;

•

het begeleiden van ondernemers
bij handelsonderzoek of een procedure gerechtelijke reorganisatie
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met Efrem vzw op het nummer 057 44
64 78 of via info@efrem.be. Algemene
informatie kunt u ook bekomen bij de sociale dienst van het OCMW, 056 65 07 70.

6 | Info Avelgem | www.avelgem.be

Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw algemeen waterverkoopreglement. Een nuttig
document dat alle rechten en plichten van
gebruikers en watermaatschappijen op
een rijtje zet. Maar het is niet voor iedereen eenvoudig te lezen of te begrijpen.
Daarom bundelde de VMM (de Vlaamse
Milieumaatschappij) de belangrijkste
rechten en plichten rond kraantjeswater
in eenvoudige taal op een website www.
vmm.be/waterloket en in een brochure.
Heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk,
met veel praktische tips en weetjes. Het
opzet van zowel website als brochure gaat
uit van vragen over water(gebruik). We
vatten alvast een aantal van die vragen
en antwoorden samen.

Wat kost water eigenlijk?
Op uw waterfactuur rekent de watermaatschappij u het abonnementsgeld en een bedrag voor uw waterverbruik aan. Het tarief voor uw waterverbruik per kubieke meter
bestaat uit drie delen:
•

de levering van het water;

•

het vervoer van het afvalwater via de riolering;

•

de zuivering van het afvalwater.

In Avelgem betaal je ongeveer 3,7 euro voor 1 kubieke meter (m3) of 1000 liter water,
dus voor de prijs van 1 liter flessenwater, koopt u 300 liter kraantjeswater!
Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen voor het vervoeren en zuiveren van
het afvalwater. Zo kunnen bejaarden, leefloners en mensen met een handicap onder
bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen. Deze mensen nemen best contact op met
het OCMW of de watermaatschappij.
Op www.vmm.be/waterloket staan heel wat handige tips om water te besparen. Goed
voor het milieu én voor de portemonnee.

Verborgen lek? Doe de lek-check
Uw verbruik verminderen heeft weinig zin als u ergens waterverlies hebt. Als het gaat
om een zichtbaar lek, kunt u dit het beste onmiddellijk (laten) herstellen. Maar een
lek kan ook onzichtbaar zijn, dat wordt ook wel een ‘verborgen lek’ genoemd. Zo’n lek
kan niet alleen veel schade toebrengen, maar ook het verbruik schiet de hoogte in. De
‘lek-check’ op www.vmm.be/waterloket vertelt stap voor stap hoe een verborgen lek
efficiënt opgespoord kan worden. Contacteer de watermaatschappij als u een verborgen
lek vaststelt. Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een minnelijke schikking.

Een aantal rechten en plichten in een notendop
Per adres hebben alle bewoners die daar officieel ingeschreven staan, recht op 15 m3
gratis kraantjeswater. Wat je wel nog moet betalen is het vervoer en de zuivering van
het afvalwater en het abonnementsgeld.
Iedereen heeft recht op een gratis eerste controle als er een probleem is met de watermeter, de hoofdleiding, de kwaliteit van het water, of bij vermoeden van een verborgen
lek. Als er méér nodig is dan een eerste controle, kan de watermaatschappij dit aanrekenen. Daar tegenover staat dat iedereen verplicht is om zijn meterstand door te geven
en de rekening van de watermaatschappij te betalen. Wie dat niet doet, kan afgesloten
worden. Ook daar bestaan specifieke procedures voor. Bij betalingsmoeilijkheden kan
iedereen trouwens een plan voor afbetaling vragen aan de watermaatschappij.
Alle rechten en plichten en de brochure ‘Goed geregeld = geld gespaard’ staan op www.
vmm.be/waterloket. U kunt de brochure ook bestellen op het gratis nummer 1700.
Nog vragen over water? Contacteer de VMW op 02 238 96 99 of bel 1700, het nummer van de
Vlaamse overheid.

Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea

Geboorten

28.09.2012 Maud Vanhuysse,
dochter van Kenzie en Laetitia Freteur
11.10.2012 Giorgio Dewolf,
zoon van Patrice en Mirella Vande Walle
11.10.2012 Diewke Lateur,
dochter van Wouter en Hélène De Merlier
21.10.2012 Joshua Redjal,
zoon van Salem en Cindy Nuytten
22.10.2012 Noor Dewaele,
dochter van Bart en Evelyn Courtens
23.10.2012 Warre Lamotte,
zoon van Mike en Daja Boïn
24.10.2012 Axana Vermeulen,
dochter van Christian Meyfroot en Saïda
29.10.2012 Manu Pratz,
zoon van Vercin en Marilyn Benoot
05.11.2012 Layla Capellen,
dochter van Carlo en Anja D’Haene
05.11.2012 Rémy Lievens,
zoon van Jeroen en Joyce Cordonnier
13.11.2012 Loewie Troch,
zoon van Jorick en Talitha Lotin

Jozef Vanden Bulcke en Lydia Derijcke
Gouden Bruiloft (30/10/1962 Tiegem)

5e en 6e leerjaren van de verschillende Avelgemse
scholen - Daguitstap Flanders Fields Ieper 05/11/2012

Huwelijken

27.10.2012 Ringo Polfliet en Isabelle Forêt
16.11.2012 Andy Deglas en Valerie
Buyssens

Overlijdens

22.10.2012 Umberto Demets
03.11.2012 Noëlla Debaere
04.11.2012 André Desmet,
weduwnaar van Margarita Vandenberghe
06.11.2012 Léon Debaere,
echtgenoot van Maria Bettens
08.11.2012 Gabrielle Vanleynseele,
weduwe van Joel Verbeke
09.11.2012 Clara Kins,
weduwe van Jean De Waele
11.11.2012 Laurette Vanmeerhaeghe,
weduwe van Eric Defoor
12.11.2012 Bertrand Lacompte
18.11.2012 Richard Platteau, weduwnaar
van Laura Delporte
19.11.2012 Rémy Lievens

© pet
Ontvangst 70-jarigen 17/11/2012

Romain Deviaene en Lucie Martyn
Gouden Bruiloft (17/11/1962 Avelgem)

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.
Ontvangst 75-jarigen 18/11/2012

Menu dorpsrestaurant ZOHRA
Op dinsdagmiddag kunnen 65-plussers en
jongere mensen die hulpbehoevend zijn,
terecht in het dorpsrestaurant ZOHRA
voor een lekkere, verzorgde maaltijd.
•

4/12/2012: champignonsoep,
stoofvlees met rauwkost, gekookte
aardappelen, karamelpudding;

•

11/12/2012: groentesoep, hutsepot, worst en spek, rijstpudding;

•

18/12/2012: aspergesoep,
hamburger of bloedworst, rode
kool, gekookte aardappelen,
vanillepudding.

Op 25/12/2012 en 1/01/2013 is het
dorpsrestaurant gesloten.
Praktisch
•

kostprijs: € 7,50;

•

plaats: polyvalente ruimte van
de serviceflats ‘Scheldezicht’
(Leopoldstraat 26A, Avelgem);

•

Inschrijven: tegen de woensdagmiddag voor de volgende week, via
het Sociaal Huis of op het nummer
056 65 30 36.
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sportief

jeugd

feest

varia

Kalender december 2012
tot vr 28 Expo: Vincent Dendievel | zie pagina 5
vr 07 Maggid: modern times live | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 11; € 10: -26, gratis: abonnees | dienst Jeugd

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

vr 07 Ishtar (Eurosong) | St.-Martinuskerk om 20.00 uur | comité kersthappening Avelgem |kaarten te verkrijgen
bij Apotheek Van Tieghem/De Ster/Wasserij Rap & Rein/Taelman bakkerij/Elaco/Instituut Riet/Dekenij Avelgem
van vr 07 tot do 13 Accordeonfestival Avelgem | GC Spikkerelle | joachim.wannyn@krak.be | www.avelgem.be/

accordeonfestival

vr 07 Lezing ‘Vergeten kruiden en groenten kennen en gebruiken’ | OC Outrijve om 19.30 uur | Boshout | 056

45 66 29 | dirk.decuypere@hotmail.be

Za 08 Brugge, die scone, legenden & sagen | Kortrijk station om 8.45 uur - Vertrek trein 9.02 uur | Pasar | reserveren tot 5 dec. | 056 64 72 51 | marin.christiaens@telenet.be
zo 09 Zangkoor de Scheldegalm op de kersthappening | St.-Martinuskerk Avelgem van 15.00 tot 15.45 uur |

comité kersthappening Avelgem

zo 09 avelgemse Jeugdharmonie op de kersthappening | St.-Martinuskerk Avelgem van 16.15 tot 17.00 uur |

comité kersthappening Avelgem | www.vbs-avelgem.be

zo 09 Mikado op de kersthappening | St.-Martinuskerk Avelgem van 17.15 tot 18.00 uur | comité kersthappening

Avelgem | www.vbs-avelgem.be

Di 11 december Onthaalnamiddag basisschool De Toekomst | Kerkhofstraat 51 om 14.00 uur | 056 65 01 40 |

bs.avelgem@g-o.be |

wo 12 Infoavond verf en milieu | zie pagina 3
Do 13 Onder ons kaartnamiddag | de Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
do 13 Strograss: the world is one big hill | zie pagina 5
vr 14 Geike: theatertour | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 19; € 18: -26, gratis: abonnees | dienst Jeugd en
Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
Ma 17 Bloedinzamelactie | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | 0472 45 57 37 | gino_dc@

skynet.be

wo 19 FILM: kikkerdril | zie pagina 5
Wo 19 Infovergadering: De milieudokter | om 14 u | Ziekenzorg CM | info 056 64 51 30
wo 19 FILM: Corpse Bride | zie pagina 5
vr 21 De spelerij: vrijdag | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13: -26, gratis: abonnees | dienst Jeugd en

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

za 22 Optreden Willem Vermandere | Kerk Waarmaarde om 20.00 uur | € 15 | Waarmaarde leeft! | www.waar-

maarde.be

ma 24 11de rode kerstactie | Retro eetkaffee om 18.00 uur | € 2.5/persoon; € 5/gezin | deelnemers moeten in

Avelgem wonen | curieus | curieus.avelgem@telenet.be | curieusavelgem.wordpress.com
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