Info

Avelgem
Info maart
Zwembad ‘Ter Muncken’ viert 10de
verjaardag

1

Avelgem en GRIS steunen Music for Life 2
Vraag de kids-ID tijdig aan

2

Euthanasie

2

De parel van de zee!

3

Je verjaardag vier je in ‘Ter Muncken’

3

Krokusvakantie voor de jeugd

3

Jeugdboekenweek met thema ‘GEHEIM’ 3
Sportlaureaten

3

Herinrichting Stationsomgeving

4

Zeg ‘nee’ aan papieren versie van de
gouden en witte gids

5

Op vrijdag 1 juli blaast het zwembad van Avelgem 10 kaarsjes uit. Om
dit te vieren worden in 2011 verschillende acties georganiseerd.
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Lang leve de 10-jarigen: wie dit jaar 10 wordt, mag, ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag,
samen met 10 vrienden gratis zwemmen. De jarige kan nadien, voor slechts 10 euro, de cafetaria
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Tekenwedstrijd (voor kinderen vanaf 6 jaar): wie een mooie tekening maakt over het zwembad en deze indient bij de Sportdienst vóór 10 juni, maakt kans op één van de 10 mooie prijzen
die getrokken worden op de 10de verjaardag van het zwembad (1 juli).

Vrijwilligster Dina Remmery Krak 2010
van Avelgem
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Kleurwedstrijd (voor kinderen tot 6 jaar): kleuters die tussen 10 mei en 10 juni een kleurplaat
van het zwembad inkleuren en terugbezorgen aan de Sportdienst, maken op 1 juli ook kans op
een prijs! De kleurplaten worden verdeeld in de Avelgemse kleuterscholen. U zal ze ook kunnen
downloaden via www.avelgem.be/sport/kleurplaten of opvragen bij de gemeentelijke diensten.
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Dagacties: valt de 10de van de maand op een dag dat het zwembad open is voor het publiek?
Dan mag elke 10de, 20ste, 30ste, ... zwemmer die voorbij de kassa komt, gratis zwemmen. Hou
dus zeker 10 april, 10 juni, 10 juli en 10 augustus in de gaten!
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Zwembad ‘Ter Muncken’
viert 10de verjaardag

Maandelijkse trekking 10-beurtenkaart: elke 10de van de maand trekt een onschuldige
10-jarige kinderhand een gratis 10-beurtenkaart onder de bezitters van een zwemabonnement.

Spaaractie: zwemmers krijgen in 2011 ook een spaarkaart. Elke volle spaarkaart (om de 10
zwembeurten) geeft recht op één gratis zwembeurt.
Naast deze acties wordt 1 juli natuurlijk één groot verjaardagsfeest met speciale activiteiten voor alle leeftijden. Alle zwemmers ontvangen ook een leuk gadget.
Van 14.00 tot 15.30 uur: discozwemmen voor kinderen en bekendmaking van de 10
mooiste tekeningen en 10 mooiste kleurplaten.
Van 15.30 tot 17.00 uur: seniorenzwemmen en aquagym gevolgd door een gezellige gratis
koffietafel waarbij verschillende verjaardagstaarten aangesneden worden in 10 stukken.
Van 17.00 tot 20.00 uur: publiekzwemmen in een feestelijke sfeer en trekking van 10
gratis 10-beurtenkaarten onder de aanwezigen.
Voor meer info kan u terecht bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be
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Uw gemeente

Avelgem en de Gemeentelijke Raad voor Internationale
Solidariteit (GRIS) steunen Music for Life
Vijftien miljoen kinderen verloren wereldwijd één
of beide ouders aan de gevolgen van hiv/aids.
Daarmee verloren ze ook in één klap hun kans
op een normaal leven en een mooie toekomst.
De opbrengst van de vijfde editie van Music for
Life van Studio Brussel ging dit jaar naar Rode
Kruisprogramma’s in Afrika die deze kinderen
een nieuwe kans willen geven.

In heel Vlaanderen werden talloze acties op poten gezet
om deze campagne te steunen. Ook Avelgem bleef niet
onbewogen.
Kasper en Hannah Cornelus, Inti Ayavaca Flores, Charles
Vanhaesebroucke en Jotte Verrept gingen van deur tot deur
met hun gitaar en zongen zo iets meer dan 200 euro bijeen.
De aspiranten van chiro Avelgem organiseerden een praatkaffee in hun lokaal, de opbrengst van 439 euro werd overgemaakt aan Studio Brussel. Ook op de kersthappening van
12 december waren er enkele deelnemers die de opbrengst
van hun kraampje aan deze actie schonken. En ongetwijfeld
zijn er nog tal van acties geweest, waar wij geen weet van
hebben. Via de GRIS droeg de gemeente Avelgem ook haar
steentje bij en schonk 500 euro aan Music for Life.
Op www.musicforlife.rodekruis.be lees je meer over Rode Kruisprojecten voor weeskinderen. U vindt er verhalen
en foto’s van weeskinderen die hulp krijgen van het Rode Kruis.
Bent u actief bezig met Noord-Zuid, contacteer dan de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit. Meer
info via www.avelgem.be/over-de-gemeente/inspraak/adviesraden/gris of in het gemeentehuis via isabelle.
glorieux@avelgem.be of op 056 65 30 30. U kan ook contact opnemen met de voorzitter via lieven_de_wandel@
me.com of op 056 64 64 30.

Vraag de kidsID tijdig aan

Euthanasie: iedereen heeft recht
op een waardig levenseinde

Met het oog op de komende
vakanties en reizen naar het
buitenland willen we er u graag
aan herinneren om de elektronische identiteitskaart van uw
kinderen (kids-ID) tijdig aan
te vragen, dit is minstens één
maand vóór u op reis vertrekt.

Euthanasie of levensbeëindiging op verzoek, is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijke vraag
van de patiënt zelf. Wie terminaal ziek of niet-terminaal maar wel
ongeneeslijk ziek is, kan op dit moment zelf euthanasie aanvragen. De
behandelende arts gaat na of de patiënt lijdt aan een ongeneeslijke
aandoening (door ongeval of ziekte) of stelt een onomkeerbare coma
vast. Hij raadpleegt een 2de arts die de onomkeerbare toestand en
de voorwaarden van de wet nagaat.

In uitzonderlijke omstandigheden kan
een kind onder de 12 jaar ook een voorlopig identiteitsbewijs krijgen. Hiervoor
moeten de ouders wel minstens 15
dagen vóór de aanvraag van het voorlopige identiteitsbewijs reeds de nodige
stappen ondernomen hebben om een
kids-ID te krijgen.

Denkt u erover na om euthanasie te laten toepassen mocht u het zelf niet meer kunnen
vragen omdat u in een onomkeerbare coma bent (bv. door een verkeersongeval)? Dan
kan u dit vooraf bepalen aan de hand van een wilsverklaring. Een aangifteformulier
voor de wilsverklaring kan u bekomen en laten registreren bij de dienst Burgerzaken.

Voor de aanvraag van een kids-ID hebt
u een recente pasfoto met witte achtergrond nodig en is de aanwezigheid van
het kind verplicht. De kids-ID is 3 jaar
geldig en kost 3 euro.
Voor meer informatie kan u terecht bij
dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of
via burgerzaken@avelgem.be.
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De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts
5 jaar geldig. De indiener moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5
jaar wordt bevestigd.
De wilsverklaring moet verplicht worden vastgelegd in aanwezigheid van 2 getuigen.
Minstens 1 getuige mag géén materieel belang hebben bij het overlijden. Eventueel
kan u een vertrouwenspersoon aanduiden – dit mag om het even wie zijn, zelfs één
van de getuigen. Tijdens de procedure van de euthanasie zal de vertrouwenspersoon
door de behandelende arts opgeroepen worden.
Indien u fysiek niet in staat bent om een wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen
(bv. door een verlamming aan beide armen), dan kan u de aangifte laten opstellen
door een meerderjarige die geen belang heeft bij uw overlijden; en dit in aanwezigheid van 2 meerderjarige getuigen van wie minstens 1 getuige geen materieel belang
heeft bij uw overlijden.

Vrije tijd
Stuurgroep speelpleinwerking stelt voor:

De parel van de zee!

Krokusvakantie
voor de jeugd!

Wil jij je verjaardagsfeestje een sportieve toets geven? Dan kan je voortaan terecht in het sportcentrum van
Avelgem. Dit op woensdag tijdens het
schooljaar of op weekdagen tijdens de
vakantieperiodes, telkens van 14.30
tot 17.00 uur. Je kan kiezen tussen 2
formules: een combinatie van zwemmen en cafetaria, of een combinatie
van zwemmen, cafetaria en sporthal
(inclusief spelmateriaal). Tijdens het
zwemmen kunnen de ouders toekijken
vanuit de toeschouwerszone of de cafetaria versieren voor het feestje. In de
cafetaria wordt een ruime, exclusieve
zone voorzien. Alle bestek is aanwezig,
inclusief microgolf. Drankjes moeten
afgenomen worden in de cafetaria,
taart of pannenkoeken worden zelf
meegebracht.

Na onze succesvolle reis naar de maan
van 27 februari 2010, lanceren we een
nieuw project. Ditmaal wordt het een
meespeeltheater voor 3- tot 6-jarigen.
De parel van de zee wordt een spannend avontuur met zeemeerminnen en
piraten in de hoofdrol.
Kleuters leven zich uit in een
ZEEnuwslopend verhaal. Er wordt
geknutseld, geschminkt, gesprongen,
gedanst en gezongen! Afspraak met de
kleuters op zaterdag 5 maart 2011 om
16.00 uur in Spikkerelle. Tegen 19.00
uur verwachten we ouders, vrienden en
familie voor de voorstelling. Achteraf
kan bij een drankje nog even nagekaart
worden…
Deelnameprijs: 4 euro (pannenkoek en
drankje inbegrepen). Opgelet: op ons schip
is slechts plaats voor 50 bemanningsleden!
Inschrijven = betalen!
Info en inschrijven bij dienst Jeugd & Cultuur, GC Spikkerelle op 056 65 30 90 of via
jeugd@avelgem.be.

Jeugdboekenweek

Je verjaardag vier
je in ‘Ter Muncken’!

In de krokusvakantie organiseert
dienst Vrije Tijd opnieuw tal van
leuke activiteiten.

Meer informatie en reservaties bij de
sportdienst op 056 65 30 60 of via
sport@avelgem.be

De activiteiten werden opgenomen in de
activiteitenkalender, achteraan deze Info
Avelgem, maar u komt er alles over te
weten via de folders die bedeeld worden
in de scholen.
Meer info bij de sportdienst op 056 65
30 60 of via sport@avelgem.be en in GC
Spikkerelle op 056 65 30 90 of via spikkerelle@avelgem.be.

met thema

‘GEHEIM’

In de Avelgemse bibliotheek heerst er een maand lang een
sfeer van mysterie en geheimzinnigheid. Iedereen heeft
geheimen, ook de bibliotheek. Om eerlijk te zijn, rekken
vol zelfs. Wat gebeurt er in de bibliotheek?
Tijdens de Jeugdboekenweek zetten we de mooiste, spannendste en droevigste geheimen in boeken en verhalen
in de kijker.
Alle kleuterklassen en klassen van het lager onderwijs krijgen een Jeugdboekenweekaanbod: spelenderwijs leren de kinderen de bib van A tot
Z (verder) kennen. Voor de kinderen van het lager onderwijs komen er schrijvers
op bezoek: Tine Mortier, Magda Ria Rapoye, Anke Kranendonk en Hans Hagen (uit
Nederland, lezingen aangeboden door het Provinciebestuur West-Vlaanderen), Brigitte
Minne en Koen D’haene.
Ook de klassen van het secundair onderwijs zijn van harte welkom. In afspraak met de
leerkracht zoeken zij boeken met de fijnste, kleinste geheimen, met de spannendste
en gevaarlijkste geheimen en de persoonlijkste en de stilste.
Speciaal voor de Jeugdboekenweek zorgen de kinderen van het 3de en 4de leerjaar
van tekenschool GAVKA voor mysterie in de bibliotheek. Met toeters en bellen kondigen we graag de tentoonstelling ’Geheimen’ aan. Hoe creatief en enthousiast de
leerlingen aan de slag gingen, kunnen jullie zelf ontdekken in de bibliotheek vanaf
half maart tot eind april 2011.
Meer info in de bibliotheek op 056 65 30 40 of via www.avelgem.be/bibliotheek.

Sofie Hooghe en
Hugo Derycke,
2 jaar op rij!
O p v ri j d ag 4 feb ru ari w erd en , i n
Spikkerelle, de verdienstelijke sporters
van het afgelopen seizoen gehuldigd door
het gemeentebestuur en de sportraad.
‘Capoeira Mundo’ kruidde deze avond met
een geslaagd optreden.
Naar jaarlijkse gewoonte werd er een laureaat verkozen bij zowel de competitieve
als de recreatieve sporters. Bij de recreatieve sporters sleepte Hugo Derycke, de
Avelgemse marathonman, opnieuw de
overwinning in de wacht. Bij de competitiesporters ging het er spannender aan toe.
De preminiemen van KVK Avelgem, Sofie
Hooghe en Charlotte Deldaele voerden een
nek-aan-nekrace naar die fel begeerde
trofee. Uiteindelijk won Sofie Hooghe,
wereldkampioene triathlon bij de juniores,
nipt vòòr KVK Avelgem.
A V E L G E M
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Leefomgeving

Herinrichting Stationsomgeving kan van start gaan
De deputatie van de provincie
West-Vlaanderen heeft reeds op
11 december 2008 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Stationsomgeving goedgekeurd. Tegen deze beslissing
dienden een aantal aanpalende
eigenaars een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State. Op 7 december 2010, bijna 2
jaar later, heeft de Raad van State
het beroep verworpen. Dit betekent dat er nu geen hinderpalen
meer zijn om het goedgekeurde
RUP ook effectief in uitvoering te
brengen.

Met de opmaak van het RUP werd indertijd gestart nadat de gemeente eigenaar
geworden was van de oude spoorwegbedding. Via het verfijnen van de bestemmingsmogelijkheden van het gebied wil
het gemeentebestuur een nieuw elan
geven aan de omgeving van het oude
stationsgebouw.
Het plangebied omvat naast de oude
spoorwegbedding ook het stationsgebouw,
de Yzerwegstraat, de openbare parking en
de stelplaats voor lijnbussen.
In de meer bebouwde omgeving rond het
stationsgebouw en de Yzerwegstraat wordt
een zone voor aanééngesloten ééngezinswoningen (zone 1) voorzien, waarbinnen
een tiental rijwoningen in de vorm van een
sociaal woonproject kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een tweede
front langs de Yzerwegstraat en kan deze
straat heringericht worden als een soort
laan of dreef met langs beide zijden parkeerplaatsen in het groen.

Ten tweede wordt een zone voor meergezinswoongebouwen en openbaar groen
(zone 2) voorzien ter hoogte van de
huidige stelplaats voor lijnbussen aan de
achterzijde van het stationsgebouw. In
deze zone kunnen max. 15 woongelegenheden in max. 3 vrijstaande bouwvolumes
gerealiseerd worden.
Het parkeren van de wagens voor de
woongelegenheden van beide zones wordt
voorzien in een (half)ondergrondse parking binnen deze beide zones.
De rest van de oude spoorwegbedding
wordt bestemd als zone voor openbaar
groen (zone 5), waarbinnen ook de bestaande functionele en recreatieve fietsroute haar plaats moet krijgen.
Voor de bestaande garages achteraan
enkele woningen in de Huttegemstraat
wordt een zone voor voetgangers- en
fietsersverbinding en garageweg (zone 6)
voorzien op de zijkant van het terrein van
bouwmaterialen Holvoet. In het verlengde
van deze zone wordt ook een zachte verbinding voorzien naar de Vijverhoek. Deze
verbinding is later ook van belang voor de
(zachte) ontsluiting van het gebied rond
de Groote Fabrieke.
Het oude stationsgebouw is opgenomen in
een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (zone 4). Omwille van de bescherming
als monument worden de voorschriften
beperkt en moet elke wijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse
Overheid.

Verdere aanpak en ontwikkeling
In eerste instantie wil het gemeentebestuur werk maken van een concrete invulling van de zones 1 en 2, zijnde de zones
waar nieuwe bebouwing kan komen. Via
het houden van een wedstrijd (de juiste
formule is nog niet gekend) wil de gemeente komen tot een kwalitatief ontwerp.
Vervolgens kan er nagedacht worden
over een concrete herinrichting van het
openbaar domein. De Lijn is hierbij een
essentiële partner gezien de aanwezigheid van een knooppunt voor openbaar
vervoer. Naast de Yzerwegstraat komt ook
de Stationsstraat in aanmerking om mee
opgenomen te worden in deze geplande
herinrichting.
Gelijktijdig wordt ook onderzocht hoe de
oude spoorwegbedding zelf in de richting
van de Pontstraat aangepakt kan worden.
Omwille van de aanwezigheid van een
bovenlokale fietsroute wordt gepoogd om
deze heraanleg of opfrissing in een breder regionaal kader te bekijken. Hierdoor
kan er eventueel ook steun van andere
overheden of instanties bekomen worden.
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Leefomgeving

Voor het derde jaar op rij roept het WWF iedereen wereldwijd op om tijdens ‘Earth Hour’
de verlichting voor een uurtje te doven.
Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne tegen de klimaatverandering. Avelgem doet een oproep aan alle inwoners en bedrijven om op 26 maart 2011 een
uur lang alle lichten te doven – van 20.30 tot 21.30 uur. Via deze actie kan u uw steun
betuigen aan de strijd tegen de klimaatverandering en een statement sturen naar de
wereldleiders. Zelf zal de gemeente de klemtoonverlichting van de kerk in Avelgem doven.
Handelaars kunnen hun etalageverlichting doven, inwoners hun tuin- en opritverlichting.

Voordracht: Biodiversiteit in de tuin
Mag er een pimpelmeesje bij, of een egel, een vlinder, een pinksterbloem, een salamander, of misschien zelfs een steenuiltje? Onze tuin kunnen we rijker maken. Trees
De Prest komt ons vertellen hoe.
Dit wordt geen zware theoretische uiteenzetting over het hoe, wat en waarom van
biodiversiteit. Wel een laagdrempelige infoavond met concrete tips om zelf actie te
ondernemen en de biodiversiteit rondom uw huis te vergroten.
Wanneer? Woensdag 2 maart, 20.00 uur.
Waar? Gemeentehuis Avelgem, Kortrijkstraat 8.
Een samenwerking tussen Natuurpunt, de Milieuraad en de gemeente Avelgem.

Avelgem ambassadeur voor
beschutte werkplaatsen
Reeds drie jaar op rij doet de gemeente Avelgem een
beroep op een beschutte werkplaats, met name Waak
Green & Clean, om onze gemeente te ondersteunen
bij het groenonderhoud. Als beschutte werkplaats stelt
Waak Green & Clean mensen met een arbeidshandicap
te werk en draagt op die manier bij tot hun maatschappelijke integratie.
Zij komen telkens met een ploeg van 6 personen om
vooral te helpen bij het wieden van onkruid in onze groenperken en het bosmaaien van onkruid op verhardingen.
Ook in 2011 komt Waak Green & Clean gedurende 7 weken
verspreid over het groeiseizoen onze groenploeg versterken.
Omdat Avelgem de sociale economie hiermee ondersteunt, wordt onze gemeente voorgedragen door Waak als “Ambassadeur voor beschutte werkplaatsen”. Deze campagne
wordt gesteund door de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen.
Hiermee wordt de samenwerking bezegeld en de dankbaarheid getoond voor de open en
constructieve ingesteldheid van de gemeente tegenover de sociale economie.

Telefoonnummer

Doe mee met Earth Hour 2011

Voornaam

Indien u de telefoongidsen niet gebruikt, kan u dit melden via www.truvo.be. Wie
zich uitschrijft vóór 10 mei 2011 ontvangt reeds dit jaar geen papieren versie meer.
Het is een kleine moeite, ten goede van het milieu. Alvast bedankt om uw keuze
kenbaar te maken.

Naam

Uit recent onderzoek blijkt dat zeker 2 gezinnen op 10 digitale kanalen gebruiken om
contactgegevens op te zoeken. Als milieubewuste gemeente willen wij dan ook graag
samen met Truvo, de uitgever van deze gidsen, de verdeling ervan optimaliseren.

Ja, ik kom naar het feest voor vrijwilligers en mantelzorgers in
GC Spikkerelle op zaterdag 5 maart 2011.

Zeg ‘nee’ aan papieren versie van
de gouden en witte gids

The Chickendales
Kippenactie 2011
Kippen zijn leuk om naar te kijken en zijn
bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Een composthoop of -bak verteert
uw tuin- en keukenafval niet altijd snel.
Onze Chickendales zijn nu net verlekkerd
op dat deel van uw organisch afval dat
niet of nauwelijks te composteren is.
Bovendien legt onze gezonde gevederde
tweevoeter om de twee dagen een ei.
Dit jaar lanceert Imog in samenwerking
met de gemeente Avelgem opnieuw haar
grootse kippenactie en dat van 15 maart
tot 31 mei 2011. Bij de deelnemende
handelaars kan u voor slechts 8,5 euro
een kip aankopen. De gemeente biedt u
een toelage aan van 2,50 euro per aangekochte kip met een maximum van 2
kippen per Avelgems gezin. Alle kippen
zijn 18 tot 20 weken oud en beginnen te
leggen rond 20 tot 25 weken.
Om kippen te bestellen vult u deze bon
op de achterzijde in, en gaat u vervolgens naar één van de handelszaken die
vermeld staan in de Afvalkrant van IMOG.
Zo krijgt u een korting van 2,50 euro per
kip (maximum 2 kippen). De bon uit de
afvalkrant hoeft niet meer ingevuld te
worden.
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Vrijwilligersfeest
Bent u vrijwilliger in de zorg? Of
verzorgt u thuis een hulpbehoevend
familielid, buur of kennis? Dan bent
u van harte welkom op het feest voor
vrijwilligers en mantelzorgers uit
Avelgem, waar we u graag bedanken
voor uw inzet!
Met een kopje koffie, een stukje taart
en de mysterieuze show ‘BIZAR’ van
Jean-Paul Mertens belooft het een
leuke en ontspannende namiddag
te worden!

Wanneer? Zaterdag 5 maart 2011
om 13.30 uur.

Waar? GC Spikkerelle,

Scheldelaan 6, Avelgem.
Inschrijven kan tot vrijdag 25 februari. Vul dit inschrijvingsstrookje in op de
achterzijde en bezorg het aan het onthaal
van het Sociaal Huis, of stuur een mailtje
naar woonzorg@avelgem.be, of geef een
seintje op 056 65 07 70.

Bericht aan de handelaar: deze bon geeft recht op 2,50 euro korting per kip met een
maximum van twee kippen per Avelgems gezin. Stuur alle bonnen op naar IMOG,
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke. Deze korting wordt op uw rekening teruggestort.

Handtekening

wenst één/twee kippen te bestellen in het kader van de kippenactie van de gemeente
Avelgem.

Telefoonnummer

Gemeente

Straat

Voornaam

B o n

Naam

k i p p e n a c t i e

Deze feestnamiddag is een initiatief van gemeente
Avelgem / OCMW Avelgem / vzw Feniks / Woonzorghuis Ter Meersch / WZC St.-Vincentius / SEL
(Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg / Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
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Vrijwilligster
Dina Remmery
Krak 2010
van Avelgem
Jaarlijks verkiezen de lezers van
de Krant van West-Vlaanderen
per gemeente hun Krak. De Krak
is een inwoner van de gemeente
die in het nieuws kwam of die
zich op bijzondere wijze inzet op
gemeentelijk vlak. Dit jaar werd
voor Avelgem Dina Remmery
verkozen, vrijwilligster in Woonzorghuis Ter Meersch.

Vrijwilligers zijn overal nodig. Iedere helpende hand, op welke manier ook, is op
zich bijzonder. Wat Dina een uitschieter
maakt is het feit dat ze zelf 86 jaar is en zich dagelijks inzet voor de bejaarden in
Woon-zorghuis Ter Meersch.
Toen Dina hier 7 jaar geleden kwam inwonen bij haar zoon had ze niks om handen.
Haar zoon Marnix Vervaeck stelde voor om eens langs te gaan in Ter Meersch, “want
daar zijn altijd helpende handen te kort”. In Ter Meersch waren ze maar wat blij met
de hulp van Dina.
Ondertussen gaat ze al 7 jaar zo goed als elke dag een handje helpen in het Woonzorghuis. Tijdens de middag helpt ze de dementerende en zwaar zorgbehoevende
bewoners met hun middagmaal. Daarnaast helpt ze nog bij een aantal andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de wekelijkse bingo.
De personeelsleden van het Woon-zorghuis schreven Dina in als kandidaat Krak bij
de krant. Ze zijn dan ook terecht trots dat ‘hun’ vrijwilligster zich een jaar lang Krak
van Avelgem mag noemen.

Wijziging opnamebeleid serviceflats
Sinds 1 januari 2011 is een nieuw opnamebeleid van kracht voor de
serviceflats ‘Residentie Steenhuuse’ en ‘Residentie Scheldezicht’ van
het OCMW Avelgem.

Nieuw in het opnamereglement is dat er met een zorgregio gewerkt wordt. Naast Avelgem
vallen volgende (deel)gemeenten onder deze zorgregio: Tiegem, Kaster, Berchem, Ruien,
Moen, Heestert, Otegem, Spiere-Helkijn en Sint-Denijs. Enkel bewoners uit deze (deel)
gemeenten zullen bijgevolg nog op de wachtlijst worden opgenomen. De inwoners van
Avelgem hebben voorrang op bewoners uit de ruimere zorgregio.
Kandidaten die ooit minstens 10 jaar in Avelgem woonden tijdens hun actieve loopbaan
worden eveneens tot de Avelgemnaren gerekend. Dezelfde regel geldt voor kandidaten
die een familieband hebben met een inwoner van Avelgem. Deze familieband beperkt
zich echter tot kinderen-ouders.
De kandidaat-bewoners beantwoorden bij inschrijving aan de wettelijke voorwaarden: ze
moeten in principe 65 jaar zijn en op het moment van opname voldoende zelfredzaam zijn.
Indien het een koppel betreft moet de ene partner in staat zijn om voor de andere te
zorgen indien deze zorgen nodig heeft.
Kandidaat-bewoners worden officieel op de wachtlijst ingeschreven na een persoonlijk
bezoek. De aanvragen komen chronologisch op de wachtlijst. De kandidaat-bewoner
kan weigeren om een flat te betrekken als het zijn/haar beurt is. Bij een 1ste weigering
komt men onderaan de lijst terecht, bij een 2de weigering wordt men geschrapt. Voor
het betrekken van een serviceflat gelden er geen voorrangsregels.
Meer info en inschrijvingen bij Leen Ketelair, Sociale Dienst van het Woon-zorghuis Ter
Meersch, 056 65 07 80, Leopoldstraat 26, 8580 Avelgem.

Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea en vieringen

Geboorten

07.01.2011 Heleen Decraene, dochter
van Stijn en Stefanie Deweer
11.01.2011 Hailey Vinckier, dochter van
Piedro en Sien Masschelein
13.01.2011 Una Joseph, dochter van
Wout en Ingrid Dekeyser
13.01.2011 Oone Vanwambeke, dochter
van Jens en Fran Depraetere
15.01.2011 Arne Verhelle, zoon van
Geert en Maya Dendauw
21.01.2011 Dieuwe Declercq, zoon van
Frederic en Evelyne De Badrihaye
28.01.2011 Wout Matton, zoon van
Pieter en Liesbet Demuzere
29.01.2011 Linde ’t Kindt, dochter van
Dominiek en Stéphanie Dewolf
01.02.2011 Henri Hugelier, zoon van
Hans en Sofie Sengier
04.02.2011 Alice-Victorie Meerschaert,
dochter van Kevin en Charlotte Dumont
05.02.2011 Mats Glorieux, zoon van
Tom en Inge Verhellen
08.02.2011 Mila Maes, dochter van
Steven en Mariska Voet
09.02.2011 Jevva Verschuere, dochter
van Didier en Sylvie Nottebaert

Huwelijken

05.02.2011 Ronald Vanhoutte en
Sophie Peere
05.02.2011 Steven Vanwynsberghe en
Netraye Taninon
11.02.2011 Wim Wambeke en
Angelique Depraetere

Overlijdens

27.01.2011 Roland Van Melle, weduwnaar van Marie Declercq
27.01.2011 Ginette Dendoncker
29.01.2011 Tom Van Eeckhoutte
31.01.2011 Martijn Albert, echtgenoot
van Maria Govaerts
08.02.2011 Romain Vandenberghe,
echtgenoot van Alice Roobrouck
13.02.2011 Marie Louise Verriest, weduwe van Roger Masure
13.02.2011 André De Lepeleere, echtgenoot van Mariette Van Glabeke

Huldiging brandweer op 22 januari 2011

Benjamin Ruysschaert en Georgette Vandenbroucke
Diamanten Bruiloft (23/01/1951 Avelgem)

Maandag 21 maart 2011 – 20.00 uur GC Spikkerelle

BENEFIETVOORDRACHT

Omdat kinderen de toekomst zijn
Dr. An Vercoutere
Avelgem, 26 jaar
over haar vrijwilligerswerk en
toekomstplannen in Guinée
Dokter An Vercoutere is 26, afkomstig uit Avelgem en een jonge
vrouw met een mateloze inzet voor
de kinderen van Guinée.
Reeds 6 jaar zet ze zich via de lokale
NGO FELICA met alle mogelijke
middelen in voor het lot van jonge
(tiener)moeders, weeskinderen,
kinderen getroffen door hiv of aids
en kinderen die leven in andere
kwetsbare omstandigheden.
Ze weet zich bij diverse inzamelacties gesteund door verschillende
organisaties. Vorig jaar richtte ze
in de schoot van FELICA de ‘vzw
Aniké’ op, wat zo veel betekent als:
‘Welkom, dank je wel’.
Dokter An specialiseert ondertussen in de gynaecologie en zamelt geld in voor de
oprichting van een materniteit en gezondheidscentrum in Guinée. Tijdens haar voordracht neemt ze ons mee naar haar hartverwarmende, doch confronterende wereld.

Wachtdiensten

Met getuigenis van Siel Mahieu | Avelgem, 18 jaar
over haar inzet als vrijwilliger in Durban, Zuid-Afrika

26 feb – 04 mrt: Ap. VANTIEGHEM
Heestertstraat 8, Heestert | 056 64 50 82

Vooraleer te beginnen aan hogere studies neemt Siel Mahieu een sabbatjaar. Een
jaar waarin ze iets wil doen voor anderen en tegelijk een stukje van de wereld zien.

05 mrt – 11 mrt: Ap. VAN TIEGHEM
Kerkstraat 24, Avelgem | 056 64 41 06
12 mrt – 13 mrt: Ap. DIONYSIUS
Plaats 2, St.-Denijs | 056 45 52 45
14 mrt – 18 mrt: Ap. VAN HOUTTE
Zwevegemstraat 47, Otegem | 056 77 85 09
19 mrt – 25 mrt: Ap. LACROIX
Pontstraat 33, Berchem | 055 38 74 74
26 mrt – 01 apr: Ap. KEMPINAIRE
Doorniksesteenweg 22, Avelgem | 056 64 95 06

Via Be-More, een Nederlandse vrijwilligersorganisatie, kwam ze in contact met het
opvangtehuis Isiaiah 54 in Durban aan de Oostkust van Zuid-Afrika. Dit huis biedt
noodopvang aan kinderen die misbruikt, mishandeld of verlaten zijn. Er is ook opvang
voor zwangere tieners en hun pasgeboren baby’s.
Gedurende drie maanden helpt Siel mee in dit huis. Haar taken bestaan uit het verzorgen van de allerkleinsten tot helpen met huiswerk van de oudere kinderen. Maar
vooral: VEEL liefde geven. Haar ‘kleine’ bijdrage maakt wel degelijk verschil.
Inkom: 5 euro | opbrengst ten voordele van vzw Aniké | kaarten op 056 64 42 89.
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Kalender maart 2011
Tot 31/08 Tentoonstelling Veerle Devos | Medisch Centrum Avelgem | www.vanbiervliet-devos.be/veerle | 0475 36 86 18
Di 1 ONTHAALNAMIDDAG NIEUWE OUDERS | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | www.bsDeToekomst.be | 056 65 01 40
Wo 2 Interscolaire zwemnamiddag | Sportcentrum Ter Muncken om 13.30 uur | sport@avelgem.be | 056 65 30 60
Wo 2 baskettornooi gemeenschapsonderwijs | Sportcentrum Ter Muncken om 13.30 uur | sport@avelgem.be | 056 65 30 60
Wo 2 Voordracht Biodiversiteit in de Tuin | Gemeentehuis Avelgem om 20.00 uur | milieu@avelgem.be | 056 65 30 30
Za 5 De parel van de zee | GC Spikkerelle om 16.00 uur | Stuurgroep speelpleinwerking | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90
Za 5 Vrijwilligersfeest | GC Spikkerelle om 13.30 uur | woonzorg@avelgem.be | 056 65 07 70
ma 7 tot vr 11 Kinderclub | OC Kerkhove | jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90
MA 7 Lekker Belgisch | GC Spikkerelle om 8.30 uur | Grabbelpas | € 18 | vooraf inschrijven | jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90
Ma 7 KLETSNATTE WATERSPORTNAMIDDAG | Sportcentrum Ter Muncken om 14.00 uur | prijs zwembeurt | vooraf inschrijven niet nodig 		
| sport@avelgem.be | 056 65 30 60

di 8 Poeti ontdekt de straat | OC Kerkhove om 14.00 uur | Kinderclub | jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90
Di 8 IJSSCHAATSEN Finlandia Gullegem | Sportcentrum Ter Muncken om 13.30 uur | € 10 | vooraf inschrijven | sport@avelgem.be 		
| 056 65 30 60

Di 8 Crea-atelier | Barbarazaal om 9.30 uur| Grabbelpas | € 18 | vooraf inschrijven | jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90
Woe 9 PANNENKOEKZWEMMEN | Sportcentrum Ter Muncken om 14.00 uur | prijs zwembeurt | vooraf inschrijven niet nodig 			
| sport@avelgem.be | 056 65 30 60

Do 10 Bowling Stones in Oudenaarde | Sportcentrum Ter Muncken om 13.30 uur | € 10 | vooraf inschrijven | sport@avelgem.be 		
| 056 65 30 60

Vr 11 DISCOZWEMMEN | Sportcentrum Ter Muncken om 14.00 uur | prijs zwembeurt | vooraf inschrijven niet nodig | sport@avelgem.be 		
| 056 65 30 60

Vr 11 Shake it! | GC Spikkerelle om 9.00 uur | Grabbelpas | € 10 | vooraf inschrijven | jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90
Vr 11 Nigel Williams | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13, € 11: -26/+55, gratis: abonnees | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90
Za 12 Backdoor Rock&Roll | Jeugdhuis Krak om 19.45 uur | € 4: vvk, € 6: add | info@krak.be
Za 12 Unite Tonight | GC Spikkerelle om 19.00 uur | € 10 | Groep Ubuntu | www.groepubuntu.org/unitetonight | 056 64 60 62
Ma 14 Rollebolle | Sportcentrum Ter Muncken | sport@avelgem.be | 056 65 30 60
Wo 16 Interscolaire voetbalnamiddag | Sportcentrum Ter Muncken om 14.00 uur | sport@avelgem.be | 056 65 30 60
Do 17 Wereldse keukenbereidingen | GC Spikkerelle om 19.00 uur | € 40 + € 50 voor de ingrediënten | spikkerelle@avelgem.be 		
| 056 65 30 90

Groepsfeest Chiro Avelgem met afterparty | GC Spikkerelle om 16.00 en om 19.00 uur | € 3 | reserveren verplicht 			
| info@chiroavelgem.be | 056 64 70 09

Za 19 OLGA-Eetfestijn | Schoolrestaurant GO! Scholen om 19.00 uur | € 15: volwassenen, € 7: kinderen tot en met 12 jaar 			
| enkel mits reservatie op 056 65 01 11

Ma 21 Bloedinzamelactie Rode Kruis | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | gino_dc@skynet.be
Ma 21 benefietVoordracht An Vercoutere | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 5 | 056 64 42 89
Di 22 Infoavond brandpreventie | OC Kerkhove om 19.30 uur | Gezinsbond Kerkhove | gratis | inschrijven via 055 38 85 34
Do 24 Wereldse keukenbereidingen | GC Spikkerelle om 19.00 uur | € 40 + € 50 voor de ingrediënten | spikkerelle@avelgem.be | 		
056 65 30 90

vr 25 Daan | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 22, € 20: -26/+55/abonnees | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90
za 26 Avondwandeling het uur van de aarde | Parking pompgebouw Bossuit om 19.30 uur | gratis | inschrijven verplicht | Pasar 		
| piet-polfliet@scarlet.be | 056 20 05 80

Za 26 Lenteconcert Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden | GC Spikkerelle om 20.00 uur 				
| € 10: VVK, € 12: ADD, gratis: -12 | enkel mits reservatie op 056 64 44 24 of 0477 24 61 47

Zo 27 Lenteconcert Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden | GC Spikkerelle om 18.00 uur 				
| € 10: VVK, € 12: ADD, gratis: -12 | enkel mits reservatie op 056 64 44 24 of 0477 24 61 47

Do 31 Wereldse keukenbereidingen | GC Spikkerelle om 19.00 uur | € 40 + € 50 voor de ingrediënten | spikkerelle@avelgem.be 		
| 056 65 30 90
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