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Nieuwjaarsreceptie 2011
Op zondag 9 januari 2011 nodigt het gemeentebestuur alle inwoners van Avelgem uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Tussen 11.00 en 14.00 uur kan iedereen in gemeenschapscentrum Spikkerelle terecht voor een natje en een droogje.
Vorig jaar werden de inwoners getrakteerd op een kleurrijke receptie. Ook dit jaar
wordt Spikkerelle, ter gelegenheid van de receptie, op een bijzondere manier aangekleed. Dienst Jeugd & Cultuur en Conservatorium Avelgem slaan de handen in
elkaar om er een heel stijlvolle receptie van te maken. Spikkerelle zal van vloer tot
nok in koude en winterse kleuren gehuld worden. Blauwe en witte tinten voeren
de hoofdtoon. De vele ramen zullen versierd worden met grote sneeuwvlokken. De
rode lopers zullen voor de gelegenheid blauw en wit zijn…
Op een receptie kan muziek uiteraard niet ontbreken. En wat is er feestelijker en
sfeervoller dan heerlijke live muziek? In de foyer zingt Tess Wauters verfijnde versies van bekende popsongs terwijl Folky Towers in de polyvalente zaal het publiek
trakteert op stemmige folk.
Een ballonnenclown en grimeurs zullen paraat staan om er ook voor de allerkleinsten
een leuke en onvergetelijke dag van te maken. Het gemeentebestuur nodigt u alvast
vriendelijk uit om er samen een verfrissende receptie van te maken!
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Uw gemeente

Vernieuwd
informatieblad
in uw
brievenbus!
Uw gemeentelijk informatieblad zit in
een nieuw, kleurrijk, fraai en milieuvriendelijk kleedje! De Nieuwsbrief en
Info hebben plaats gemaakt voor deze
maandelijkse Info Avelgem. Met dit
informatieblad willen we u graag nog
beter en vooral vlugger informeren.

Leefomgeving

De begroting 2011 in een notendop

Uitgaven

De participaties van de gemeente in diverse intercommunales en beleggingen,
leveren € 440.836 op.

Het gemeentebestuur stelt 53 mensen
te werk. In 2011 gaat € 2.865.000 naar
de totale loonkost van de werknemers en
de vergoeding voor de mandatarissen en
vrijwillige brandweerlieden.

Nieuw ook, is dat het blad voortaan op
gerecycleerd papier gedrukt wordt. Zo
komt deze vernieuwing ook het milieu
ten goede.

Voor de werking van het OCMW (Sociaal
Huis, Woon-zorghuis Ter Meersch, serviceflats, tewerkstellingsprogramma’s…) past
de gemeente € 770.000 bij.

Wij wensen u alvast veel leesgenot
met de vernieuwde Info Avelgem!

Avelgem draagt ook € 701.437 bij aan de
politiezone MIRA.

€ 297.814 wordt gehaald uit de specifieke toelagen voor de tewerkstelling van
personeel.

€ 1.779.836 wordt besteed aan de administratie, gebouwen, voertuigen, jeugd-,
sport- en cultuuractiviteiten.

Het administratief centrum en het gemeenschapscentrum Spikkerelle zijn
gesloten op maandag 3 januari 2011.
De bibliotheek en het containerpark
zijn gesloten op zaterdag 1 januari
2011.
Het sportcentrum Ter Muncken is
gesloten op zaterdag 1 en zondag 2
januari 2011. Van maandag 3 januari
2011 tot en met vrijdag 7 januari 2011
is het sportcentrum open tussen 14.00
en 18.00 uur. Vanaf zaterdag 8 januari 2011 gelden opnieuw de gewone
openingsuren.
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op masten en pylonen, bijdrage in opvang
en transport van afvalwater, huisvuilzakken….) leveren € 915.579 op.
De dotatie van de Vlaamse Overheid bedraagt € 1.893.622.

In de rubriek ‘Uw gemeente’ komt u alles te weten over het gemeentebeleid
en de gemeentelijke dienstverlening.
Bij ‘Vrije tijd’ leest u alle nieuwtjes
over cultuur, jeugd en sport. Het deel
‘Leefomgeving’ informeert u over alles
wat te maken heeft met milieu, mobiliteit, (ver)bouwen, openbare werken,
… Bij ‘Leven en welzijn’ vindt u nieuws
uit het Sociaal Huis, over de burger en
over uw gezondheid. Achteraan vindt
u de maandelijkse kalender, zo ziet u
in één oogopslag wat er allemaal te
beleven valt in Avelgem.

Sluitingsdagen
dienstverlening

Sinds 2003 kan u zelf bepalen bij welke leverancier(s) u gas en elektriciteit
koopt. U kan nu dus bewust kiezen
voor groene stroom, die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, waardoor er dan ook geen CO2 of kernafval
wordt geproduceerd. Groene stroom
is trouwens niet altijd duurder dan
grijze stroom. Voor kleine verbruikers
is het vaak zelfs goedkoper.

Avelgem geeft jaarlijks ruim € 8,4 miljoen uit voor de dagelijkse werking.
Geld dat de gemeente aan allerlei
doelen besteedt. Deze uitgaven, en
natuurlijk ook de inkomsten worden
jaarlijks begroot. De begroting wordt
ieder jaar goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieronder schetsen wij
u graag de grote lijnen van de begroting voor 2011. Indien u dit wil, kan
u de volledige begroting inzien bij de
financiële dienst in het gemeentehuis.

Niet alleen de lay-out werd opgefrist.
Voortaan zijn er ook inhoudelijk verschillende delen te onderscheiden.
De verschillende rubrieken kregen
allemaal een specifieke kleur die voor
herkenbaarheid zorgt.

€ 802.589, wordt gebruikt voor de terugbetaling van leningen (vb. voor het
zwembad, Spikkerelle, …).
De afvalophaling en verwerking kost €
712.203.
Ook de tekorten van de kerkbesturen moeten wettelijk door de gemeente bijgepast
worden, dit kost € 177.973.
De rest gaat vooral naar premies en toelagen aan verenigingen en particulieren.
Ontvangsten
De gemeente ontvangt € 3.005.771 uit
de onroerende voorheffing (grondlasten) en € 2.009.533 uit de aanvullende
personenbelasting.
Andere belastingen en heffingen (belasting

Schakel over op groene stroom

De bijdrage van de gebruikers van bibliotheek, Spikkerelle, speelpleinwerking,
brandweerinterventies.… brengt € 253.282
op.
Investeringen
Naast de gewone werking, investeert de
gemeente ook. In 2011 worden voor €
2.896.895 investeringen gepland.

Op de site van de VREG (www.vreg.be)
kan u zien bij welke energieleverancier
u (volledig) groene stroom kan kopen en
hoeveel u dit kost. U kan er met de ‘V-Test’
een vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers van elektriciteit en
aardgas. Zo kan u bij benadering uitrekenen hoeveel uw jaarlijkse factuur zou bedragen
indien u nu een contract zou afsluiten met een (andere) leverancier.

•2 theelepels bakpoeder;
•2 eetlepels cacaopoeder;
•100 g gesmolten boter;
•100 g pure chocolade;
•3 dl melk;
•2 eieren;

Deelname is gratis, maar meldt u graag aan op voorhand via info@imog.be of 0800
99 827.

•50 g pure chocolade in gebroken
stukjes;

•2 eetlepels hazelnootpasta;

•50 g grof gehakte hazelnoten.
Hoe gaat u tewerk?

1/3 van alle Vlaamse daken is niet
geïsoleerd
Ongeveer één derde van alle Vlaamse
daken is nog niet geïsoleerd. Met een
beperkte investering van € 1.000 tot
€ 2.000 kan u nochtans 15% tot 30%
besparen op de verwarmingskosten.

Warm de oven voor op 200 °C. Meng in
een kom de bloem met het bak- en cacaopoeder. Smelt ondertussen de boter samen met de in stukken gebroken
chocolade op een laag vuurtje. Neem
nu een tweede kom en klop daarin de
eieren met bruine suiker schuimig. Mix
hierbij het boter-chocolademengsel.
Voeg nu ook de melk toe en roer.

Bij renovatie is een dikte van minimaal 15
cm aan te bevelen. Bij nieuwbouw mag
dat zeker 18 tot 20 cm zijn. De meerprijs
per extra cm dakisolatie is meestal heel
beperkt. De investering in dakisolatie
verdient u na 1 tot 2 jaar al terug. Isoleer
uw dak, u zal het ongetwijfeld merken aan
uw verwarmingsfactuur.

Voeg de mengsels uit de twee kommen samen en mix. Als alles goed gemengd is, kan ook de hazelnootpasta
erbij gemixt worden. Als laatste roert
u er de chocolade- en hazelnootstukjes bij. Vul bakvormpjes voor 3/4 en
bak de muffins 15 à 20 minuten in de
voorverwarmde oven.

In 2008 gaven de netbeheerders in
Vlaanderen ruim 19.500 premies voor de uitvoering van dakisolatie in bestaande woningen, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2007. In 2009 verdubbelde dat aantal
opnieuw, vooral onder impuls van de extra premie van € 500 van de Vlaamse Overheid.
U merkt het, er is geen reden meer om niet aan de slag te gaan. Velen gingen u voor
om te isoleren én zij zijn tevreden!

Met medewerking van Tandem en
Vereniging voor Bos in Vlaanderen

€ 100.000 als gemeentelijk aandeel voor
een fietsers- en voetgangersbrug over de
Schelde.
€ 100.000 voor de herbestemming van
de site van de voormalige kerk in Bossuit.

Voor de investeringen zal de gemeente
slechts € 100.000 lenen, terwijl in 2011
voor € 588.164 aan leningen zal worden
afgelost. Eind 2011 zal de gemeentelijke
schuld gedaald zijn tot € 4.123.031.

•200 g bloem;

Kom naar de GRATIS Workshop: ‘Ontleed uw energiefactuur’ die Imog organiseert
samen met Zonnewindt vzw. Waar en wanneer: 12 januari 2011 om 19.30 uur,
Imog, Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke.

€ 1.049.000 voor wegenwerken aan diverse landelijke wegen.

€ 277.895 voor een voertuig en machines
voor de technische dienst, uitbreiding en
vernieuwing van het informaticanetwerk,
intelligente trolleys in de bibliotheek,
aanvullende uitrusting voor Spikkerelle, …

Wat hebt u nodig?

•150 g bruine suiker;

Meer weten?

€ 1.310.000 voor de riolerings- en wegenwerken in de Nieuw- en Rijtstraat te
Waarmaarde (hiervoor ontvangt Avelgem
ook een toelage van 499.002 euro).

€ 60.000 voor de aanleg van een evenemententerrein met speelfaciliteiten achter
de kerk, en de inrichting van een speelruimte voor de jeugd.

Recept
sneukelgroen:
Hazelnootchocolade
muffins

Meer weten?
Ga naar de GRATIS Workshop ‘Hoe zelf uw dak isoleren’ die Imog organiseert samen met Zonnewindt vzw. Waar en wanneer: 25 januari 2011 om 19.30 uur, Imog,
Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke.
Deelname is gratis, maar meldt u graag aan op voorhand via info@imog.be of 0800
99 827.
A V E L G E M
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Marleen
Temmerman
Op donderdag 9 december 2010 was
Marleen Temmerman, op uitnodiging van
de bibliotheek en van talrijke verenigingen,
te gast in Avelgem.

Speelkriebels
Ben je 16+? Heb je zin om kinderen een
fantastische vakantie te bezorgen? Dan
ben jij diegene die wij zoeken. Tijdens
de schoolvakanties organiseert dienst
Jeugd & Cultuur een ‘Kinderclub’ voor
kleuters in Kerkhove. Da’s een speelplein op maat van de allerkleinsten.
Tijdens de zomer kan je mee ravotten
op ’t Speelplein in Outrijve. Binnen het
Grabbelpasaanbod kan je uitstappen
maken of organiseren en workshops
begeleiden.
Wat verwachten we van jullie,
animatoren?
Gedreven, enthousiaste jongeren die
uren buiten spelen, zandkastelen bouwen, leuke spelletjes organiseren, kampen bouwen, liedjes zingen en dansen,
… Je mag ook niet verlegen zijn om een

gekke bek te trekken, je te verkleden,
met indianenstrepen over het plein te
crossen, …
Wat hebben wij je te bieden?
Een onvergetelijke vakantie waarin je
met leeftijdgenoten samen leuke evenementen organiseert en vaak heel
veel plezier beleeft aan je activiteiten.
Wij voorzien een vrijwilligersvergoeding
en een bijzonder aangename werksfeer
met tal van leuke activiteiten voor de
monitorenploeg. Onze slogan: ‘Mag ik
met je spelen?’ is sinds de zomer van
2010 ons motto.

Een poëtische avond in de bibliotheek en
Spikkerelle
In de leeszaal van de bibliotheek brengt
Rebecca Stradiot om 18.00 uur de hartverwarmende voorstelling ‘Nog méér
liefde!’ Dit programma bezingt de liefde in
al haar facetten, maar gaat bovenal over
‘graag zien’. We sluiten de voorstelling af
met een poëtische tapasbar in Ter Biest!
Vooraf inschrijven voor de voorstelling en
de tapasbar kan in Spikkerelle en in de
bibliotheek. De voorstelling is gratis, deelname aan de poëtische tapasbar kost € 6.
Om 19.30 uur kan u in Spikkerelle terecht
voor het poëtische avondprogramma van
het conservatorium. De leerlingen en
leerkrachten van het conservatorium bundelden hun poëtische krachten om u deze
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Een tevreden spreker, een enthousiast
publiek en een groep gemotiveerde medewerkers. Terecht wordt er al uitgekeken
naar de volgende voordracht.

Wil jij ook aan de slag in ons frisgroen
‘Fonske’? Neem dan contact met de
dienst Jeugd en Cultuur via nancy.
vandenbrouck@avelgem.be of 056 65
30 90.

27 januari 2011: gedichtendag
Op 27 januari 2011, de laatste donderdag van januari, presenteert dienst
Jeugd en Cultuur samen met de bibliotheek en het conservatorium een
poëtisch programma ter gelegenheid
van de gedichtendag.

Marleen Temmerman, de meest verdienstelijke gynaecologe ter wereld, hoogleraar
aan de Universiteit Gent, wetenschapper
en hoofd van de afdeling verloskunde aan
de Universiteit van Gent,… vertelde heel
vlot en aangrijpend over haar ervaringen
als vrouwenarts in Kenia, over Afrikaanse
gezinnen, over vrouwenlevens en relaties,... Ook tijdens de vraagstelling achteraf wist mevrouw Temmerman de ruim
200 aanwezigen uitermate te boeien. Een
warm, welgemeend applaus bleef dan ook
niet uit. De integrale opbrengst van € 850
van deze lezing gaat naar de vrouwenwerking van Marleen Temmerman in Kenia
(International Centre for Reproductive
Health).

gratis voorstelling te kunnen presenteren.
Meer informatie en inschrijvingen via het
conservatorium: conservatorium@avelgem.be, 056 65 30 67.
Gedichtenwedstrijd: een droom van een
droom
Vorig jaar namen de klassen van het vierde
en vijfde leerjaar deel aan ‘Een droom van
een droom’, de gedichtenwedstrijd van
de regionale bibliotheken, UiT in Regio
Kortrijk en uitgeverij De Eenhoorn. De
wedstrijd werd een groot succes. Bijna
1000 kinderen uit de regio stuurden een
gedicht in. De winnende gedichten komen
terecht in een nagelnieuwe dichtbundel
die op donderdag 27 januari gelanceerd
wordt in de Kortrijkse stadsschouwburg.
Wie de gratis voorstelling van deze bundel
wil bijwonen, kan zich inschrijven via han.
degezelle@kortrijk.be of per fax op 056
23 98 58. Wegens de grote interesse is
er keuze tussen twee voorstellingen: om
10.00 uur en 14.00 uur.

Doe mee aan
de Feesteworp!

Sportieve activiteiten
in het 2de trimester

Jeugdraad
Avelgem
presenteert:
gratis
kindertheater

Ook in 2011 kan u in sportcentrum Ter Muncken terecht voor heel wat sportactiviteiten:

Op zondag 23 januari 2011 nodigt
Jeugdraad Avelgem traditiegetrouw alle kinderen tussen 6 en
12 jaar uit voor hun jaarlijks kindertheater.
Ook dit jaar kiezen zij voor een
bruisend meespeeltheater. Vzw Jeuk
was in het verleden al een paar keer
te gast in Avelgem: ‘Rock’ n Roll in
Koningsland’, ‘Eén twee drie piano’ of
‘Piratensoep met balletjes’, als je erbij
was, herinner je je alvast dat het keer
op keer ambiance was. Kwam je nog
niet kijken, dan moet je er dit jaar
beslist bij zijn!
Vzw Jeuk speelt hun herwerkte klassieker ‘Frits frigo en de koelkastprins’.
Frits Frigo beleeft het avondje van zijn
leven. Zijn ouders zijn de deur uit en
hij wil van de koelkast een raket maken. Viswis de kinderoppas begrijpt er
niks van… Als dat maar goed afloopt!
Je kan met je jeugdbeweging op bezoek komen, maar ook als je nergens
bij aangesloten bent, ben je welkom.
Mama’s, papa’s, broers en zussen, …
iedereen die een beetje van spanning
houdt is van harte welkom! In de
pauze voorzien wij een drankje en de
inkom is volledig gratis.

•

kleuterturnen op woensdag van 15.30 tot 16.15
uur (1ste kleuter) en van 16.15 tot 17.00 uur
(2de kleuter) - start op 12 januari 2011;

•

sportacademie voor kinderen van de 3de
kleuterklas tot en met het 6de leerjaar op
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur - start op
12 januari 2011;

•

dansschool Ariadne voor kleuters en jongeren
op woensdagnamiddag - start op 12 januari
2011. Voor de juiste data en tijdstippen kan
u terecht bij Linda Demeulemeester via info@
ariadne-eureka.be of 0478 26 77 01;

•

djembé op donderdag voor beginners van 19.00 tot 20.00 uur, voor gevorderden
van 20.00 tot 21.15 uur - start op 13 januari 2011;

•

yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur - start op 13 januari 2011;

•

recreatief basketbal op donderdag van 20.00 tot 21.30 uur - start op 13 januari 2011;

•

recreatief badminton elke weekdag op verschillende uren - start op maandag 10
januari 2011;

•

zwemlessen voor kinderen op woensdag van 13.45 tot 14.30 uur EN op vrijdag van
17.00 tot 17.45 uur - start op 7 januari 2011;

•

zwemvervolmaking voor kinderen op vrijdag van 17.45 tot 18.30 uur - start op 7
januari 2011;

•

zwemlessen voor volwassenen op vrijdag van 17.00 tot 17.45 uur - start op 14
januari 2011;

•

zwemschool (recreatieve zwemtraining) voor kinderen en jongeren op vrijdag van
17.45 tot 18.30 uur - start op 14 januari 2011;

•

baantjeszwemmen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur of op vrijdag van 19.30
tot 21.00 uur - start op 12 januari 2011;

•

ochtendzwemmen en middagzwemmen elke weekdag. Wel op voorhand informeren
of er een redder aanwezig is. Zonder redder kan deze activiteit niet plaatsvinden;

•

aquagym voor senioren elke vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur (niet in de schoolvakanties) - start op 14 januari 2011;

•

seniorenzwemmen elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur (niet in de schoolvakanties)
- start op 14 januari 2011.

Infovergadering voor deelnemers op
28 januari 2011

Afspraak: theaterzaal Spikkerelle
op zondag 23 januari om 14.30 uur.
Tot dan!

Vroeg u zich wel eens af hoe het zou
zijn om met uw vereniging deel te
nemen aan de Feesteworp? Heeft u
in uw buurtcomité of vriendengroep
al eens gefantaseerd over hoe de
Feesteworpwagen eruit zou zien? Dan
is dit jullie kans!

Veilig feesten dankzij de evenementencel

Voor de 40ste editie van de Feesteworp
zoeken we enthousiaste verenigingen
en groepen om deel te nemen aan de
stoet op 6 november 2011. Tijdens
een infovergadering op 28 januari in
Spikkerelle, Scheldelaan 6, komt u
alles te weten over de Feesteworp en
wat er verwacht wordt van de deelnemende groepen.
Meer informatie en inschrijven voor de
vergadering bij het Feesteworpcomité
via feesteworp@avelgem.be of 056
65 30 90.

Alle activiteiten zijn verzekerd. Geleide activiteiten worden steeds gegeven door gekwalificeerde lesgevers. Meer info of inschrijvingen via sport@avelgem.be of 056 65 30 60.

Dankzij de evenementencel zal ook uw evenement voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Indien u in 2011 een evenement
(fuif, festiviteit, wijkfeest, of andere) organiseert in Avelgem, wordt u verzocht het meldingsformulier in te vullen en te bezorgen
aan het secretariaat van de evenementencel, in het gemeentehuis. Het secretariaat zal uw aanvraag behandelen, in overleg met
de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer,…). Indien nodig wordt u, als organisator van het evenement, uitgenodigd naar
de evenementencel. Het is heel belangrijk om uw meldingsformulier tijdig in te dienen, want zonder melding zal de organisatie
van uw evenement helaas moeten geweigerd worden. Voor 2011 dient u rekening te houden met volgende data:
		
		
		
		
		
		

Evenement
januari – februari
maart – april
mei – juni
juli – augustus
september – oktober
november – december

Meldingsformulier indienen voor
1 januari 		
1 februari 		
1 april 		
1 juni 		
1 augustus 		
1 oktober 		

Bijeenkomst Evenementencel in het gemeentehuis
dinsdag 18 januari om 18.00 uur
dinsdag 01 maart om 18.00 uur
dinsdag 26 april om 18.00 uur
dinsdag 21 juni om 18.00 uur
dinsdag 23 augustus om 18.00 uur
dinsdag 25 oktober om 18.00 uur

Het meldingsformulier kan u verkrijgen bij de dienst Jeugd & Cultuur in Spikkerelle, bij de dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. We wensen u alvast veel succes met de organisatie van uw – veilig – evenement !
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Stookolietoelage
Het OCMW kan een toelage betalen op
de stookoliefactuur voor leveringen van
1 januari 2011 tot en met 31 december
2011. Deze toelage geldt zowel voor
huisbrandolie (al dan niet aan de pomp)
als voor verwarmingspetroleum (aan
de pomp), of voor bulkpropaangas, met
een maximum van 1500 liter per verwarmingsperiode. De aanvraag tot het
bekomen van een toelage moet binnen
de 60 dagen na levering gebeuren.
Bevindt u zich in 1 van onderstaande situaties? Dien dan uw aanvraag in bij het OCMW:
•

categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering;

•

categorie 2: gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks belastbaar inkomen van
het huishouden is lager of gelijk aan € 15.364,99 verhoogd met € 2.844,47 per
persoon ten laste;

•

categorie 3: mensen die collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling genieten
en waar het OCMW heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om de verwarmingsfactuur te betalen.

Bij de aanvraag dient u volgende documenten voor te leggen:
•

identiteitskaart;

•

leveringsfactuur of –bon;

•

indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur
of –bon betrekking heeft;

•

voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de
schuldbemiddelaar.

Het OCMW gaat na of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen en kan,
indien nodig, aanvullende inlichtingen vragen. Een folder met meer gedetailleerde informatie kan u gratis bekomen in het Sociaal Huis in Avelgem. U kan ook een kijkje nemen
op www.verwarmingsfonds.be.

Sociale rechten, haalt u er alles uit?
Iedereen heeft een aantal basisrechten. Maar al te vaak kennen mensen hun
rechten niet of weten ze niet waar hierover informatie aan te vragen. Als u
onvoldoende geïnformeerd bent, loopt u vaak het risico bepaalde rechten
of tegemoetkomingen niet te ontvangen.
De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom een website www.rechtenverkenner.be.
Deze site geeft een overzicht van alle sociale grondrechten en biedt een overzicht
van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van arbeid, inkomen, onderwijs,
welzijn, cultuur, ….

Bevolking
Geboorten

Dorpsrestaurant
ZOHRA
organiseert nu
ook vervoer!
Sinds half mei opent Dorpsrestaurant
ZOHRA iedere dinsdagmiddag de
deuren. Dan kunnen senioren en
mensen die op één of ander vlak een
gezondheids- of welzijnsvraag hebben, in het dorpsrestaurant terecht.
Zo ontmoeten mensen elkaar terwijl ze
samen genieten van een lekkere maaltijd. Een kleine bevraging gaf aan dat
het vooral voor het gezelschap is dat
de mensen naar het dorpsrestaurant
komen. Ook de gezelligheid weten de
bezoekers te waarderen.
Aangezien het niet voor iedereen even
gemakkelijk is om in het dorpsrestaurant te geraken, is er vanaf nu gratis
vervoer, dit voor zowel inwoners van
Avelgem als voor de mensen uit de
deelgemeenten.
Wie zelf geen auto heeft en niet te
voet of met de fiets kan komen, kan
vervoer aanvragen bij inschrijving.
Een vrijwilliger haalt de persoon in
kwestie thuis op en brengt die na de
maaltijd weer terug. Wekelijks komen
een 10-tal mensen eten.
Komt u graag ook eens mee aanschuiven aan tafel? Dan bent u van
harte welkom!

Alle rechten, zowel van de federale, Vlaamse, provinciale als van de gemeentelijke
overheden zijn erin opgenomen. Bovendien verwijst de site naar de organisaties en
diensten waar u terecht kan met vragen over de voordelen en tegemoetkomingen
en waar u ze kan aanvragen.

Praktisch:

Ook de sociale dienst en de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis helpen u graag
verder.

•
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Jubilea en vieringen

•

iedere dinsdag van 11.45 tot
14.00 uur;
inschrijven tegen de woensdagmiddag, via ZOHRA op 056
65 30 36 of via het Sociaal
Huis op 056 65 07 70;

•

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

•

kostprijs: € 7,50 (soep, hoofdgerecht en dessert).

23.11.2010 Renske Knol, dochter van
Arnoud en Marieke Buyck
24.11.2010 Siebe Carier, zoon van
Jefferson en Daphne Verbeke
25.11.2010 Miel Dekeyser, zoon van
Filip en Heidi Van Nieuwenhuyze
06.12.2010 Zef Mespreuve, zoon van
Wouter en Ann Ghyssaert
07.12.2010 Arven Vandeburie, zoon
van Stijn en Lien Zwertvagher
09.12.2010 Noa Vansteenbrugge,
dochter van Danny en Nancy
Vansteenbrugge

André Deweer en Andréa Noreilde
Diamanten bruiloft (25/11/1950 Anzegem)

Brevetuitreiking Rode Kruis 27/11

Huwelijken
03.12.2010 Harry Verbeke en Isabelle
Glorieux
03.12.2010 André Van Watermeulen
en Patricia Ovaere

Overlijdens
12.11.2010 Marcella Balcaen, weduwe van Leo Maes
26.11.2010 Sabine Deschietere, echtgenote van- Julien Van Acker
27.11.2010 Josephine Bradt, weduwe
van Sylvère Decock
29.11.2010 Simonne Passchier, weduwe van André Decrits
01.12.2010 André Detollenaere, echtgenoot van Marcella Desloovere
02.12.2010 André Desmet, weduwnaar van Paula Nuttinµ
02.12.2010 Roger Detollenaere, echtgenoot van Marietta Coussement
11.12.2010 Roger Masure, echtgenoot van Marie Louise Verriest
11.12.2010 Eva Locquet, weduwe van
Camiel Duquene

Wachtdiensten
01 jan – 08 jan: Ap. KEMPINAIRE
Doorniksesteenweg 22, Avelgem | 056
64 95 06

Seniorenweken in Woon-zorghuis
Ter Meersch
Naar jaarlijkse gewoonte werd de ‘Week van de Senioren’ uitgebreid gevierd
in Woon-zorghuis Ter Meersch. Zoals gebruikelijk werden de festiviteiten
verspreid over twee weken. Het thema van dit jaar was ‘Twee smaakvolle
weken’. En het werden inderdaad twee weken om duimen en vingers bij
af te likken.
Het begon op maandag 15 november met een smaakvolle bingo. In de pauze konden
de bewoners genieten van soesjes en mini-eclairs. Voor het verjaardagsfeest kwam
een groep vrijwilligers van ‘R.V.T. Wintershove’ in Vlamertinge, samen met hun
animatrice, langs om op te treden. Ze noemen zich ‘De Wintergasten’ en brachten
een meeslepende show met dans en muziek. Tijdens de maandelijks tearoom werd
Avelgemse perentaart geserveerd en deze viel bijzonder in de smaak.
Op donderdag 18 november gingen een aantal bewoners naar het Avelgemse 55-plussersfeest in Salons Alta Ripa. Terwijl genoten werd van een verwenbordje met koffie
zorgde een danskoppel voor een verrassend optreden. Daarna waagden heel wat
genodigden zich op de dansvloer en werd het een gezellige namiddag.

10 jan – 14 jan: Ap. VANTIEGHEM
Ter Moude 20, Moen | 056 64 44 58

Tijdens de tweede week van onze seniorenweken werd ingegaan op de uitnodiging
van basisschool ‘De Toekomst’ om de generale repetitie van het grootouderfeest bij
te wonen. Van de peuterklassen tot het 6de leerjaar gaven meer dan 400 leerlingen
het beste van zichzelf. Na een wervelende show werd taart met koffie of fruitsap
geserveerd.

15 jan – 21 jan: Ap. BOOY
Doorniksesteenweg 11, Avelgem
056 64 41 38

Op dinsdag zorgde Ziekenzorg voor versgebakken wafels. Een smaakvol avondmaal
dat perfect paste in het thema. Woensdag bakten de bewoners zelf kriekentaart, om
die in de namiddag op te eten tijdens de maandelijkse koffietafel.

22 jan – 28 jan: Ap. BROWAEYS
Grote Herreweg 104, Ruien | 055 38 85 80

Als afsluiter zorgden de keukenmedewerkers op donderdag 25 november voor een
lekker feestmaal. Op het menu stond een aperitief met warme hapjes. Als hoofdgerecht hazerugfilet, gratin dauphinois, een warm witloofstronkje en een warm appeltje met bessen. En als dessert een ijscoupe. Aan ‘smaakvolheid’ geen gebrek dus!

08 jan – 09 jan: Ap. DIONYSIUS
Plaats 2, St.-Denijs | 056 45 52 45

29 jan – 04 feb: Ap. VAN HOUTTE
Zwevegemstraat 47, Otegem | 056 77
85 09
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Kalender januari 2011
za 8
		

Voordracht de bruine beer | OC Outrijve om 14.30 uur | vzw Boshout | Info dirk.decuypere@hotmail.be 		
| 056 45 66 29 | 056 64 65 09

za 8
		

Soulsister Avant-première | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 23, € 21: -26/+55/abonnees 			
| dienst Jeugd en Cultuur | Info spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90

za 15 Voorleeshalfuurtje | Bibliotheek om 10.00 uur | info bibliotheek@avelgem.be | 056 65 30 40
za 15 Kerstboomverbranding | Kerkplein Waarmaarde vanaf 18.00 uur | Waarmaarde Feest				
		
| Info www.waarmaarde.be
do 20 Spikkedonker: film ‘Grave of the fireflies’ | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 5, € 4: -26/+55/abonnees
		
| dienst Jeugd en Cultuur | Info spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90
Zo 23 Toneel Frits frigo en de koelkastprins | GC Spikkerelle om 14.30 uur | Jeugdraad
do 27 Gedichtendag: voorstelling ‘Nog méér liefde!’ | Bibliotheek om 18.00 uur 				
		
| dienst Jeugd en Cultuur en de bibliotheek | info bibliotheek@avelgem.be 056 65 30 40
do 27 Gedichtendag: Poëtisch avondprogramma conservatorium | GC Spikkerelle om 19.30 uur 		
		
| dienst Jeugd en Cultuur en het conservatorium | info conservatorium@avelgem.be | 056 64 98 50
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