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Dit was 2012...
Het gemeente- en het OCMW-bestuur
wensen u alvast een schitterend 2013
nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2013. Tussen 11.00 en 14.00
uur biedt het gemeentebestuur u een drankje en een hapje aan.
Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Avelgem uit op de

Ook dit jaar wordt Spikkerelle, ter gelegenheid van de receptie, op een bijzondere
manier aangekleed. De rode loper wordt uitgerold voor u en aan het plafond zorgen
tientallen spiegelbollen in diverse formaten voor een extra feestelijk tintje. Voor de
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Herbestemming kerk van
Bossuit start van de werken
p. 3
Gedichtendag 2013

allerkleinsten staan opnieuw een ballonnenclown en grimeur paraat.

p. 4

U merkt het, de nieuwjaarsreceptie wordt opnieuw de gelegenheid om samen met
buren, kennissen en vrienden het jaar 2013 op een feestelijke manier in te zetten.

Wij zien er alvast naar uit om samen met u op 2013
te klinken!

ZOHRA zoekt vrijwilligers
p. 6

Uw gemeente

Nieuw Europees rijbewijs
of na een doktersonderzoek (nieuw
medisch onderzoek), kunt u een
nieuw rijbewijs
krijgen nadat u
geslaagd bent
in het praktisch
examen voor
een andere categorie of na een
nieuw medisch
onderzoek.

Om een bromfiets, moto,
auto, vrachtwagen of autobus
te besturen, moet u regels respecteren. Zo moet u onder meer
in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs.

Hoe behaalt u een rijbewijs?
U moet eerst slagen voor een theoretisch
en praktisch rijexamen bij een erkend rijexamencentrum. U kunt kiezen voor een
erkende rijschool of een eigen begeleider.
Nadat u geslaagd bent voor uw praktisch
rijexamen, kunt u uw rijbewijs afhalen in het gemeentehuis bij de dienst
Burgerzaken.

Kosten
Een eerste aanvraag van een papieren
rijbewijs kost 16,00 euro, voor volgende
rijbewijzen (duplicaat of uitbreiding categorieën) wordt 11,00 euro aangerekend.

Wat moet u meebrengen?
•

aanvraagformulier met stempel
van het examencentrum (praktisch
examen);

•

identiteitskaart en eventueel voorlopig rijbewijs;

•

2 identieke, recente en duidelijke
pasfoto’s in zwart-wit of in kleur met
heldere effen achtergrond en in de
vereiste afmetingen.

Wanneer krijgt u een nieuw
rijbewijs?
Bij een verandering van rijbewijscategorie
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Voor bezoldigd
vervoer moet u
een aanvraagformulier invullen. U kunt dit formulier krijgen in het
gemeentehuis.

Rijbewijs verloren of gestolen?
Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale
politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u ter plaatse aangifte doen,
maar moet u ook zeker aangifte doen bij
een Belgische politiedienst.
Met het attest van verlies dat u ontvangt,
kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen.
Opgepast! Het attest van verlies vervangt
uw rijbewijs niet. U moet dus eerst een
duplicaat afhalen, alvorens u een voertuig
mag besturen.

Invoering nieuw rijbewijs
bankkaartmodel
Tot nog toe krijgt iedereen die een
nieuw rijbewijs aanvraagt, een papieren document.
Uiteraard zijn
de nadelen
hiervan legio:
het risico op
fraude, fouten
en vervalsing
is groot.
Bovendien
heeft elke
lidstaat zijn
eigen document en
circuleren
er tientallen modellen geldige
rijbewijzen
binnen de

Unie, wat de controle door de ordediensten niet vergemakkelijkt.
Vanaf januari 2013 moet elke lidstaat een
rijbewijs afleveren volgens een vooraf
bepaald model, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte
administratieve geldigheidsduur.
In België zullen de nieuwe rijbewijzen,
behoudens beperkingen voor bepaalde
categorieën van voertuigen, een geldigheid hebben van 10 jaar. De voorwaarden
om een rijbewijs te bekomen, blijven
uiteraard behouden.
Op 7 juli 2010 werd in ons land het eerste
elektronisch rijbewijs uitgereikt. Dit betekende meteen de start voor de pilootfase
waarin 17 pilootgemeenten het Europees
bankkaartmodel invoeren bij elke nieuwe
uitreiking van een rijbewijs.
De overige 572 Belgische gemeenten, dus
ook Avelgem, zullen in de eerste helft van
2013 volgen. De juiste aanvangsdatum is
nog niet gekend.
De burger zal worden uitgenodigd door de
gemeente om zijn rijbewijs in te wisselen
voor het nieuw model. Dit zal in de mate
van het mogelijke parallel verlopen met
de vernieuwing van de identiteitskaart,
zodat de burger zich slechts eenmaal naar
de gemeente moet begeven voor beide
documenten.
Het nieuwe rijbewijs zal het model hebben van een bankkaart en zal geen chip
bevatten. Prijzen en aflevertermijnen zijn
voorlopig nog niet gekend.
Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er momenteel niets.
Ze worden nog altijd in de vorm van een
papieren document afgeleverd.
Meer info bij de dienst Burgerzaken op 056
65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Leefomgeving

Herbestemming kerk van Bossuit:
start van de werken

Wintertips
bescherm uw
waterleiding en
watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor
zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen
onaangenaam, het kan u ook heel
wat geld kosten. Om dit te vermijden,
geeft de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in
alle lokalen met waterleidingbuizen
steeds boven het vriespunt blijft.
• Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kunt
u een elektrisch verwarmingslint
rond de leiding plaatsen. Let op voor
kunststofbuizen: die kunnen smelten
door de warmte. Knutsel niet zelf iets
in elkaar, maar doe een beroep op
een vakman.

Recent is aannemer Van Tornhaut uit Aalter
gestart met de ontmantelings- en aanpassingswerken aan de kerk van Bossuit. De
werken worden begeleid door ontwerper
Sileghem & Partners uit Zwevegem.
Met het oog op een zinvolle herbestemming van de kerk en haar omgeving koos
de jury, o.l.v. de Vlaamse Bouwmeester,
een ontwerp van Ellen Harvey, afkomstig
uit de Verenigde Staten, dat het gebouw
omvormt tot een openbaar kunstwerk.
Het project kan rekenen op een Europese,
Vlaamse en provinciale subsidie in het

kader van plattelandsontwikkeling.
Eerst worden het dak en de torenspits
weggenomen zodat een nieuwe bruikbare
buitenruimte ontstaat. Daarna wordt een
buitenbevloering in terrazzo voorzien. De
twee kleine aanbouwtjes worden behouden als nutsruimtes bij het geheel.
Het einde van de werken is voorzien ten
laatste tegen de zomer van 2013.
Tijdens de werkzaamheden is de toegang
tot het kerkhof om veiligheidsredenen
verboden.

Meer info bij de dienst Grondgebiedzaken op 056 65 30 30 of via grondgebiedzaken@avelgem.be.

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die
zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit
het water af. Vergeet echter niet alle
leidingen leeg te laten lopen. Draai
daarom alle kranen open nadat u de
hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
• Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de
hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de
hoofdkraan goed werken.
Voor meer tips kunt u terecht op www.
vmw.be.

Zet uw huisvuil niet te vroeg buiten
Wij stellen vast dat heel wat huisvuil
enkele uren, maar soms ook dagen
te vroeg wordt buitengeplaatst. Dit
is bijvoorbeeld het geval op de oude
spoorwegberm langs de Pontstraat
ter hoogte van de kruising met de
Marktweg.
Het algemeen politiereglement bepaalt
dat de aanbieding van de zakken ‘gewoon
huisvuil’, P.M.D. en het papier en karton
slechts mag gebeuren na 19.00 uur van
de dag voorafgaand aan de dag waarop
de ophaling plaatsvindt.

Het afval vroeger buiten plaatsen staat
gelijk aan sluikstorten en daarop staat een
boete die kan oplopen tot 620 euro.
Afval dat door de ophaler niet werd meegenomen op de voorziene ophaaldag, omwille
van een verkeerde inhoud of omdat het op
een verkeerde datum werd buiten gezet,
dient door de eigenaar opnieuw te worden
binnengenomen.
Denk hieraan wanneer u het afval buiten plaatst en zorg mee voor een nette
gemeente.

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

Sportieve hoogdagen voor Avelgem in het jaar 2013
Het begin van het nieuwe jaar is het
ideaal moment om plannen te maken.
Op sportief vlak kunnen we u in 2013
alvast een rijk gevulde agenda aanbieden. Daarom geven we tijdig een
aantal van onze sportieve hoogdagen
mee.
We beginnen op 1 februari 2013 met
de huldiging van de sportlaureaten die
in 2012 Avelgem, binnen en buiten hun
sporttak, op de kaart hebben geplaatst.
De spectaculaire LRC cyclocrosswedstrijd
die normaal eind december plaatsgrijpt,
werd verplaatst en vindt nu plaats op
zaterdag 9 februari 2013 rond het sportcentrum van Avelgem. Op 27 maart 2013
zijn alle kinderen en jongeren opnieuw
welkom op de Buitenspeeldag. Dé namid-

dag waar alle TV’s en computers worden
uitgeschakeld en iedereen uitgenodigd
wordt om buiten te spelen en te sporten.
Hopelijk mogen we ook dit jaar op schitterend weer rekenen.
Speciaal voor de 50-plussers wordt er een
sportdag georganiseerd op vrijdagnamiddag 29 maart 2013.
Tijdens het weekend van 30 en 31 maart
2013 wordt Avelgem volledig ingepalmd door dé Ronde van Vlaanderen.
Vlaanderens mooiste wielerklassieker
staat dit jaar in het teken van Outrijvenaar
Paul Deman, die 100 jaar geleden de eerste ‘Ronde’ op zijn naam schreef. Daarom
krijgt zijn woon- en sterfplaats, Outrijve,
een doortocht van dit grootse wielergebeuren. In volle finale zal ‘de Ronde’ Kerkhove

Verjaardagsfeestjes in
sportcentrum Ter Muncken
Vier je verjaardag, samen met jouw vriendjes, in het sportcentrum van Avelgem. Om van deze dag iets onvergetelijks te
maken zijn er verschillende standaardformules van kletsnatte
pret, sporten en spelen met of zonder monitor. Een verjaardagsfeest op maat van jouw wensen kan natuurlijk ook.
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.

Openingsuren zwembad
Openingsuren zwembad en sportdienst tijdens de kerstvakantie:
• Maandag 31 december: gesloten
• Dinsdag 1 januari: gesloten
• Woensdag 2 januari: 14.00 tot 20.00 uur
• Donderdag 3 januari: 14.00 tot 18.00 uur
• Vrijdag 4 januari: 14.00 tot 18.00 uur
• Zondag 6 januari: 9.00 tot 12.00 uur
Openingsuren zwembad voor publiek tijdens het schooljaar
• Maandag: 8.00 tot 9.00 uur (ochtendzwemmen) en 12.00
tot 13.00 uur (middagzwemmen)
• Woensdag: 8.00 tot 9.00 uur (ochtendzwemmen) en 12.00
tot 13.00 uur (middagzwemmen) 14.30 tot 20.00 uur (baantjeszwemmen tussen 19.00 en 20.00 uur)
• Vrijdag: 8.00 tot 9.00 uur (ochtendzwemmen) en 12.00 tot
13.00 uur (middagzwemmen) 18.30 tot 20.00 uur (baantjeszwemmen tussen 19.00 en 20.00 uur)
• Zondag : 9.00 tot 12.00 uur (publiekzwemmen)
Acties:
• Jarigen zwemmen gratis de week voor en na hun verjaardag
• Zondag: gezinszwemmen! Op zondag betaalt u slechts 2,50
euro per gezin ongeacht het aantal leden binnen het gezin.
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doorkruisen om dan richting de finish in
Oudenaarde te koersen.
Paasmaandag, 1 april 2013, staat in het
teken van de laatste editie van de wandeling ‘Joost Deseyn’. Het organisatiecomité
wil nog een 5de spetterende editie breien
aan dit fiets- en wandelevenement.
De Feesteloop, de sfeervolle loopwedstrijd
die in 2012 goed was voor 450 deelnemers, vindt in 2013 plaats op 2 november
en zal terug geïntegreerd worden in het
feesteworpweekend.
Tot slot staat op 17 november 2013 de
wandeltocht van de Vlaamse diabetenliga
in samenwerking met Pasar op de agenda.
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60
of via sport@avelgem.be.

Gedichtendag 2013
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland
en Vlaanderen. In
2013 wordt deze
poëtische dag op
31 januari g eo rganiseerd, met als
thema ‘Muziek’.
Ook in Avelgem zal
Gedichtendag niet
onopgemerkt voorbij gaan. De dienst
Jeugd en Cultuur,
het conservatorium
en de bibliotheek
slaan de handen in
elkaar om een gevarieerd programma
aan te bieden.
In de bibliotheek starten we Gedichtendag al vroeg in de
morgen. Tussen 7.00 en 9.00 uur wordt niet enkel een ontbijt
geserveerd, maar ook een rijk gevulde schotel poëzie.
Inschrijven is noodzakelijk (vóór 17/01/2013). De kostprijs
bedraagt 7 euro. Info en inschrijven: bibliotheek@avelgem.be,
056 65 30 40 of cultuur@avelgem.be, 056 65 30 90.
Vanaf 15.00 uur verwent de bibliotheek iedere bezoeker met
een poëtische verrassing. Ook wordt de poëziecollectie extra
in de kijker gezet - de hele maand januari trouwens. Een
waaier van thema’s komt aan bod: liefde, geboorte, dood,
dankbaarheid, vreugde,...
’s Avonds kan je om 18.30 uur in Spikkerelle terecht. De
leerlingen en leerkrachten van het conservatorium bundelen
hun poëtische krachten en presenteren een avondvullend
programma.
Info en inschrijven: conservatorium@avelgem.be, 056 65
30 67.

Vrije tijd

Karl Vannieuwkerke & Les Supappes: Helden in de sport
Kom mee op een humoristische, historische en muzikale trip door de geschiedenis van de sport. Van Muhammad Ali over
John Mc Enroe tot Tiger Woods. Maar ook
van Greg Louganis over Eddy ‘The Eagle’
Edwards tot Joe DiMaggio en veel meer...

HELDEN IN DE SPORT schiet vurig uit de
startblokken en vloeit als een brok hete
lava naar de aankomst. De bronstigheid
van de topsporter, extatisch geluk, doffe
ellende, zware ademhaling en woorden die
wiegen op de bries.

Rijke archiefbeelden in een verrassend
scenario. Actie en reactie op de bühne.
Beeld, muziek en Karl Vannieuwkerke in
perfecte harmonie op de planken.

Deze voorstelling is een achtbaan van
emoties en probeert grip te krijgen op het
wonderlijke mysterie van de sport.

Vrijdag 11 januari 2013 om 20.15 uur
Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be
© Stephan Vanfleteren

€ 19 - € 18 (-26/abonnees)

De Mens wordt 20!

Sedert 1992, toen “Dit is mijn huis”, “Jeroen Brouwers
(schrijft een boek)” en “Irene” verschenen, is Vlaanderens
energiekste rocktrio nagenoeg onafgebroken aan de slag
geweest. Ruim zeshonderd optredens, clubconcerten,
theatershows èn festivaltriomfen: dat is de rest van het
verhaal. De Mens is een vaste waarde die al die jaren in
beweging is gebleven.
Nu is het tijd om de balans op te maken. Ze schrikken er
zelf een beetje van: De Mens is 20... En dus: terugblikken
en FEEST! Met op het podium alle klassiekers, plus een
aantal nieuwe nummers en verrassingen. Meezingen mag,
wegdromen bij de meer bedachtzame momenten ook.
In Spikkerelle spelen Frank Vander linden, Michel De Coster
en Dirk Jans swingend èn intiem, met soms virtuoze inzet
van gitaar, bas en drums. En met als muzikaal pluspunt de
piano’s en orgels van toetsenwonder David Poltrock. Niet
te missen, in dit nu al memorabel feestjaar!
© Stephan Vanfleteren

Vrijdag 18 januari 2013 om 20.15 uur
Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be
€ 19 - € 18 (-26/abonnees)

The Bony King of Nowhere stelt voor: ‘Leonore’
The Bony King of Nowhere stelt zijn derde
full album voor!
The Bony King of Nowhere, ook gekend als
Bram Vanparys, debuteerde in 2009 met
‘Alas My Love’. De jonge singersongwriter
werd geloofd omwille van de pure eenvoud.
Met de opvolger ‘Eleonore’ bevestigde The
Bony King of Nowhere als de Vlaamse

Devandra Banhart en de kroonpretendent
van Leonard Cohen. Ondertussen schreef
hij de soundtrack voor de film ‘Les Géants’
van de Waalse cineast Bouli Lanners
en toerde hij in Nederland, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en
Italië. In oktober 2012 verscheen het
derde album dat tijdens deze theatertoernee wordt voorgesteld.

Vrijdag 25 januari 2013 om 20.15 uur
Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be
€ 15 - € 14 (-26) – gratis (abonnees)
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Leven en welzijn

Groep Ubuntu bouwt 8 studio’s voor
personen met een beperking
Een uniek initiatief voor aangepaste en betaalbare woningen voor
personen met een beperking. Dit
bouwproject wordt gerealiseerd in
samenwerking met een coöperatieve, Inclusie Invest. Andere partners
zijn vzw Autistem en Ethias.
Het bouwproject staat voor geïntegreerd
wonen. De inplanting is voorzien in de
Toekomststraat in Avelgem. Het is een
aanpasbaar polyvalent woonconcept van
acht individuele studio’s met bijzondere
aandacht voor privacy, veiligheid en eigentijds wooncomfort tegen een betaalbare
huurprijs. De woning is zodanig ontworpen
dat zij kan mee evolueren met de behoeften van de bewoners.
Er is permanente begeleiding oproepbaar
via de residentiële unit van groep Ubuntu
in de buurt en ondersteuning wordt per
cliënt uitgewerkt op maat.
Wonen voor personen met een beperking
is in heel Vlaanderen een groot probleem;
meer dan 5.000 personen wachten op een
aangepaste en betaalbare woonvorm.
De behoefte is zo groot dat de overheid
alleen dit niet kan oplossen.
Zo zijn een paar voorzieningen uit de

sector op het idee gekomen om een
coöperatieve op te richten. Dit resulteerde in de oprichting van INCLUSIE
INVEST, een samenwerking tussen
voorzieningen, overheid en privépersonen. Het is de bedoeling om over
heel Vlaanderen kapitaal te verzamelen: mensen kunnen vennoot
worden door één of meer aandelen te
kopen. Met dit kapitaal gaat INCLUSIE
INVEST woningen bouwen en verhuren
aan mensen met een beperking.
Dit project sluit perfect aan bij het beleid
van Vlaams Minister Jo Vandeurzen.
Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?
Mensen kunnen vennoot worden door één
of meer aandelen te kopen. Eén aandeel
kost 2000 euro. Op die manier wordt
vanuit heel Vlaanderen een kapitaal verzameld. Met dat kapitaal gaat Inclusie Invest
gebouwen optrekken, vastgoed realiseren
dat volledig aangepast is aan de behoeften van mensen met een beperking. Dat
vastgoed wordt verhuurd tegen een prijs
die haalbaar is voor de mensen met een
handicap. Na aftrek van de kosten worden
de huurgelden verdeeld onder de aandeelhouders, onder de vorm van dividenden.
Op die manier krijgen de aandeelhouders

ZOHRA zoekt vrijwilligers
vooraf bepaald door de scholen
om aan de kleuter voor te lezen
uit de voorziene boekjes. Het gezin en de vrijwilliger spreken samen een tijdstip af in de week.
De vrijwilliger is geen oppas. De
ouder dient bij het voorlezen steeds
aanwezig te zijn.
4.
Het aanbod binnen ZOHRA is ondertussen heel ruim geworden.
We zijn dan ook altijd op zoek
naar vrijwilligers voor:

1.

Dorpsdienst ZOHRA: verjaardagsbezoekjes doen, vervoer, boodschappen, oppas, kleine klusjes,…

2.

Dorpsrestaurant ZOHRA: elke dinsdagmiddag helpen er vrijwilligers met
het klaar zetten van het restaurant en
verzorgen ze de bediening aan tafel.

3.

Voorleesproject ZOHRA: vrijwilligers gaan langs bij een gezin
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Huiswerkbegeleiding ZOHRA: vrijwilligers geven huiswerkbegeleiding bij
kinderen uit de school van Outrijve
(van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar). Dit vindt plaats op maandagavond van 16.15 tot 16.45 uur in de
school van Outrijve. De vrijwilligers
geven geen bijles, maar ondersteunen de kinderen.

Als vrijwilliger kiest u ook zelf op welke
tijdstippen u zich wil inzetten binnen de
organisatie.
Hebt u interesse? Wil u graag – vrijblijvend - wat meer info? Neem dan zeker
contact op! U vindt ZOHRA in het Sociaal
Huis of op het nummer 056 65 30 36.

een
rendement op hun investering.
Inclusie Invest is dus een vastgoedfirma,
waarvan iedereen mede-eigenaar kan
worden. Het is de bedoeling om de investeerders een rendement te bieden dat
vergelijkbaar is met wat een spaarboekje
opbrengt. Op die manier wordt beleggen
in Inclusie Invest een vorm van ethisch
beleggen. Het geld van de investeerders
wordt gebruikt om een maatschappelijk
probleem op te lossen.
Vzw Groep Ubuntu is mede-initiatiefnemer
van dit uniek project en de contactorganisatie voor West-Vlaanderen.
Meer info bij Johan Timperman - 056 64
60 62 of johan.timperman@groepubuntu.
org of www.groepubuntu.org of www.inclusieinvest.be.

Menu dorpsrestaurant ZOHRA
Op dinsdagmiddag kunnen 65-plussers
en jongere hulpbehoevenden terecht in
het dorpsrestaurant ZOHRA voor een
lekkere, verzorgde maaltijd.
• 8/01: seldersoep, rundsburger met
raap- en uienstampot, yoghurt
• 15/01: witloofsoep, varkenshaasje,
suikerboontjes in spek met kroketten,
panna cotta
• 22/01: champignonsoep, stoofvlees
met rauwkost en gekookte aardappelen, karamelpudding
• 29/01: groentesoep, hutsepot met
worst en spek, rijstpudding
Praktisch
• kostprijs: € 7,50;
• plaats: polyvalente ruimte van de serviceflats ‘Scheldezicht’
• Inschrijven: tegen de woensdagmiddag van de voorafgaande week, via
het Sociaal Huis of op het nummer
056 65 30 36.

Leven en welzijn

Bevolking

Wachtdiensten
•

Apotheek: 0900 10 500
of www.apotheek.be;

16.11.2012 Noud Kerckhove,
zoon van Steve en Mieke
Vandewaetere

•

Dokter: 056 64 75 20
055 38 89 00 voor de inwoners
van Kerkhove;

21.11.2012 Lars De Jonghe,
zoon van Tom en Nathalie Depraetere

•

Tandarts: 0903 39 969.

Geboorten

28.11.2012 Lucas Vanpachtenbeke,
zoon van Frederick en Marlies
Reynaert
30.11.2012 Pepijn Lannoo,
zoon van Steve en Jessy Verriest

Huwelijken

01.12.2012 Jürgen Beunens en
Charlotte Dequesne
08.12.2012 Ward Bultereys en Sylvie
Vandevelde
12.12.2012 Geert Mestdag en Conny
Dekeyzer
12.12.2012 Pedro Thomaes en Sofie
Onraedt

Overlijdens

21.12.2012 Magdalena Balcaen,
weduwe van Edward Crommelinck
24.11.2012 Simonne Debaere,
weduwe van Gerard Verplancke
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22.11.2012 Tuur Verdonck,
zoon van Marc en Inge Platteau
26.11.2012 Liam Debels,
zoon van Davie en Inge Van
Caemelbeke

Ontvangsten

Appreciatie- en zorgtoelage
Voor het vijfde jaar op rij geeft de gemeente een zorgtoelage aan zij die net
uit de boot vallen bij de Vlaamse zorgverzekering en die in aanmerking komen
voor de verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit of een OMNIO-statuut
hebben. Ook (klein)kinderen die hun
(groot)ouders in hun eigen huis verzorgen, kunnen op gemeentelijke steun
blijven rekenen, op voorwaarde dat zij
recht hebben op een tegemoetkoming van de
Vlaamse Zorgkas of recht hebben op de gemeentelijke
zorgtoelage. Beide toelagen moeten jaarlijks aangevraagd worden
en zijn beperkt tot het door de gemeenteraad goedgekeurd budget.

Zorgtoelage
Voor mensen die al enige hulp nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen
voor de Vlaamse Zorgverzekering.
Specifieke voorwaarden
• gedomicilieerd zijn en hoofdverblijfplaats hebben in Avelgem;
• minimum 21 jaar zijn;
• een score van zorgbehoefte hebben van min. 28 en max. 34 op de BEL-foto van
de Vlaamse Zorgverzekering;
• in de wachtperiode zijn van de Vlaamse Zorgverzekering en een attest van palliatieve zorg kunnen voorleggen;
• recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut;
• bedrag: 25 euro/maand.

01.12.2012 Marcella Delaetere,
weduwe van Paul Detavernier

Appreciatietoelage

02.12.2012 Marie Rose Bauwens,
echtgenote van Alex De Baere

Voor kinderen en kleinkinderen die een zorgbehoevende (groot)ouder thuis verzorgen.

02.12.2012 Andréa Geenens,
weduwe van Gérard Demets
03.12.2012 André Debue,
echtgenoot van Jacqueline
Coussement
11.12.2012 Gentil Bericht,
echtgenoot van Laurette Caby

Specifieke voorwaarden
• de zorgbehoevende (groot)ouder en de mantelzorger zijn minstens drie maanden
gedomicilieerd op dezelfde woon- en verblijfplaats in Avelgem;
• de zorgbehoevende (groot)ouder heeft recht op de Vlaamse Zorgverzekering of
gemeentelijke zorgtoelage;
• de mantelzorger verklaart op erewoord dat hij/zij daadwerkelijk instaat voor de
thuisverzorging van de (groot)ouder;
• bedrag: 10 euro/maand.
Meer info en aanvraagformulieren in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg, op
056 65 07 70 of via woonzorg@avelgem.be.
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jeugd

feest

varia

Kalender januari 2013
zo 06 Nieuwjaarsreceptie | GC Spikkerelle van 11.00 tot 14.00 uur | gratis | Gemeentebestuur
Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
di 08 Start Boogie-Swing | GC Spikkerelle van 20.00 tot 21.15 uur | € 40 | Dienst jeugd en cultuur
Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 11 jan tot vr 8 feb. Expo: Jessica Vandenberghe | GC Spikkerelle | gratis | Dienst jeugd en
cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 11 Karl Vannieuwkerke & Les Supappes: helden in de sport | GC Spikkerelle om 20.15
uur | € 19; € 18: -26/abonnees | Dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
za 12 Kerstboomverbranding | Waarmaarde van 18.00 tot 24.00 uur | Waarmaarde leeft! | www.
waarmaarde.be
za 12 Verhalen komen tot leven in Waarmaarde! | Waarmaarde van 17.30 tot 19.30 uur | € 1
| Waarmaarde leeft! | www.waarmaarde.be
za 12 Lezing Vlaamse seizoensarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw |
OC Outrijve om 15.00 uur | € 2; gratis: leden | Boshout | dirk.decuypere@hotmail.be, 056 64 65 09 of 056
64 66 20
wo 16 Start Lu Jong, Tibetan Healing Yoga | Tarayogini center van 19.00 tot 20.30 uur | € 125
| Tarayogini | 0477 79 50 23 | maaike@lujong.be
vr 18 De mens: De mens wordt 20! | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 19; € 18: -26/abonnees | Dienst
jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
za 19 Start Lu Jong Teacher, Tibetan Healing Yoga | Tarayogini center | € 1850 |Tarayogini |
0477 79 50 23 | maaike@lujong.be
zo 20 Nieuwjaarswandeling door de Avelgemse Scheldemeersen! | Natuurklas Coupure
Marcel Deweer van 14.00 tot 17.00 uur | Natuurpunt Avelgem | bart.scherpereel@skynet.be
di 22 Onthaalnamiddag basisschool De Toekomst | Kerkhofstraat 51 om 14.00 uur | T 056 65
01 40 | bs.avelgem@g-o.be
vr 25 KAAS- en WIJNAVOND | OC Outrijve om 19.00 uur | € 12 | Sint-Jan Berchmans Basisschool Outrijve
| 056 64 79 53 | info@sjb2.be
vr 25 The bony king of nowhere | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 15; € 14: -26; gratis: abonnees
| Dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
za 26 KAAS- en WIJNAVOND | OC Outrijve om 19.00 uur | € 12 | Sint-Jan Berchmans Basisschool Outrijve
| 056 64 79 53 | info@sjb2.be
do 31 Gedichtendag: poëtisch ontbijt | Ter Biest van 7.00 tot 9.00 uur | € 7 | Dienst Jeugd en
Cultuur en Bibliotheek | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
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