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I n o k t o b e r 2 0 1 2 vo n d e n d e g e m e e n t e ra a d s ve r k i e z i n g e n p l a a t s .
Het nieuwe schepencollege en de nieuwe
OCMW- en gemeenteraad werden in januari samengesteld en zijn ondertussen aan
de slag.
Een nieuwe legislatuur brengt echter ook een
nieuwe samenstelling van de adviesraden met
zich mee. Vanuit verschillende thema’s en interessevelden bundelen deze organen hun ideeën
of voorstellen. Op geregelde tijdstippen komen
ze samen om te overleggen. De wederzijdse
dialoog van en naar het gemeentebestuur toe is
voor beide partijen een essentieel onderdeel van
hun werking.

Spreekt dit u aan? Dan is lid worden van een gemeentelijke adviesraad misschien iets voor u!
Voor volgende raden kunt u zich kandidaat stellen:
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Feest voor vrijwilligers en mantelzorgers 6
CULTUURRAAD voor deskundigen uit de sector.
MILIEURAAD voor vrijwilligers met interesse in milieu
JEUGDRAAD voor geïnteresseerde kinderen en jongeren
SPORTRAAD voor deskundigen uit de sportsector

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) voor deskundigen
uit de sector ruimtelijke ordening|stedenbouw
LANDBOUWRAAD voor geïnteresseerde inwoners actief in de land- en/of
tuinbouwsector
GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit) voor inwoners met
interesse in internationale solidariteit
SENIORENRAAD voor geïnteresseerde Avelgemse senioren
LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) voor geïnteresseerde ouders die gebruik maken
van een Avelgemse kinderopvang.

De kandidaturen dienen schriftelijk en in een gesloten omslag gericht te
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kortrijkstraat 8,
8580 Avelgem.
Gelieve in de linkerbovenhoek van de omslag de raad te vermelden waarvoor
u zich kandidaat stelt. Dit dient te gebeuren tegen uiterlijk 14 februari 2013.
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Uw gemeente

Vacature administratief bediende
Voor onze dienstencheque-onderneming zijn we op
zoek naar een dynamische en gemotiveerde bediende.
Naast een aantal administratieve taken sta je hoofdzakelijk in voor de contacten met klanten en medewerkers, het plannen en de opvolging van de poetshulp,
het afhandelen van oproepen allerhande.

Profiel

• Je bent het aanspreekpunt voor mensen met vragen, die je zowel telefonisch als persoonlijk raadplegen.
• Je werkt in een team, onder leiding van
een coördinator.
• Je hebt een professionele, discrete
houding.
• Je bent tevens stressbestendig en
flexibel ingesteld.
• Je bent communicatief vaardig en hebt
een degelijke kennis van het gesproken Frans.

Studies

• Voltooide studies secundair onderwijs
• Talenkennis: Nederlands (zeer goed),
Frans (goed)
• In het bezit zijn van een rijbewijs

Wij bieden

• Een vaste functie in een stabiele
werkomgeving met een aangename
werksfeer
• Deeltijdse tewerkstelling 28 uren per
week

Solliciteren
Richt jouw schriftelijke sollicitatie vóór 8 februari 2013 aan
voorzitter Ghislaine Verhiest, Sociaal
Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
of stuur een mail naar verhiest.ghislaine@skynet.be
Voor bijkomende inlichtingen kun je
terecht bij Hilde Vermeersch
op 056 65 07 70.

Nieuwe gemeente-, OCMW- en politieraad
In januari werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. De samenstelling ziet er uit als volgt:

© Pieter Van Hoorebeke

OCMW-raad
2e rij van links naar rechts:
Jörgen Vande Velde (sp.a) | Steve Decru
(sp.a) | Marc Platteau (sp.a) | Stephanie
Decroix (Gemeentebelangen) | Sara
Passchier (CD&V) |

Gemeenteraad
3e rij van links naar rechts:
Patrick Baes (CD&V) | Stijn Decraene (Gemeentebelangen) | Severine Vandamme
(sp.a) | Frank Supply (CD&V) | Jan Kempinaire (Gemeentebelangen) | Jules Lampole
(Gemeentebelangen) | Lieven Declercq (CD&V) |
2e rij van links naar rechts:
Valtin Demuynck (Gemeentebelangen) | Kris Van Seymortier (N-VA) | Magda Vercaemst
(N-VA) | Marleen Declercq (sp.a) | Lieve Kindts (CD&V) | Sandra Platteau (sp.a) | Koen
Byls (CD&V) | Deborah Deroose (CD&V) | Lut Deseyn (CD&V) |
1e rij van links naar rechts:
gemeentesecretaris David Claus | schepen Koen Van Steenbrugge (CD&V) | schepen
Gaston Degroote (CD&V) | burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) | schepen Tom
Beunens (sp.a) | schepen Annicq Verschuere (sp.a) |
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1e rij van links naar rechts:
Ghislaine Verhiest (CD&V) | Marie
Christine Deviaene (Gemeentebelangen)
| Lisa Supply (CD&V) | Voorzitter Trees
Vandeputte (CD&V) |

Avelgemse leden politieraad
Lieven Vantieghem (CD&V) | Frank Supply
(CD&V) | Marleen Declercq (sp.a) |
De contactgegevens van de verschillende
leden zijn terug te vinden via www.avelgem.
be/over-de-gemeente/politiek/gemeenteraad en www.avelgem.be/leven-en-welzijn/
ocmw/ocmw-raad.

Leefomgeving

Het snoeien van bomen
Al enkele jaren snoeit de gemeente
Avelgem de bomen volgens een bepaalde visie. Niet elk jaar wordt elke
boom gesnoeid. En niet elke boom wordt
drastisch gesnoeid, zoals bij het knotten
en kandelaberen (= terugsnoeien tot op
de grote takken).
Wanneer het mogelijk is, wordt geprobeerd om de snoei te beperken tot maximaal 20% van de kroon. Bij de bomen
met een snoeiachterstand wordt de snoei
verdeeld over enkele jaren. Wanneer teveel in één keer wordt gesnoeid, dan reageert de boom met de vorming van veel
waterlot (= een wildgroei van takjes aan
de boomstam). Er wordt ook aandacht
besteed aan de manier van het snoeien,
zodat de snoeiwonden zuiver en zo klein

mogelijk worden gehouden.
Een boom is pas goed gesnoeid als het
daarna niet opvalt dat hij gesnoeid werd!
In sommige gevallen dienen bomen drastisch te worden gesnoeid. Dit is het geval
bij bv. knotwilgen of bomen die in het
verleden al drastisch werden gesnoeid,
alsook bij bomen die in de toekomst te
groot zouden worden ten opzichte van
de omgeving.
Met deze visie wil Avelgem een mooi
en gezond bomenbestand behouden en
uitbreiden.
Meer info bij de dienst Openbare Werken
en Patrimonium op 056 65 30 30 of via
technische.dienst@avelgem.be.

Injectienaalden: medisch afval
Sorteerwijzer injectienaalden

De aanwezigheid van gebruikte spuiten
en naalden in huisvuil en PMD is al lang
een ‘oud zeer’. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaalen sorteerbedrijven, kwetsen zich nog
regelmatig aan dergelijke voorwerpen,
met het risico daarbij een infectieziekte
op te lopen.
Indien u uzelf een inspuiting geeft, moet
u zelf zorgen voor de inzameling en

verwerking van de injectienaald. U kunt
hiervoor terecht op het containerpark,
op voorwaarde dat u de injectienaalden
aanbiedt in een wettelijk toegelaten
naaldcontainer. Deze naaldcontainers
zijn te verkrijgen bij de apotheker, de
medishops of, indien u diabetespatiënt
bent, bij de Vlaamse Diabetesvereniging
(www.diabetes-vdv.be) of via het gratis
nummer 0800/96 333.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen particulieren hun volle naaldcontainer gratis inruilen voor een nieuwe op het
containerpark.
Opgepast: indien een thuisverpleger of
arts u bij u thuis een inspuiting geeft,
moet hij of zij zelf instaan voor de ophaling en verwerking van de gebruikte
injectienaald. Zij mogen deze dus niet
bij u thuis achterlaten.

VMW heet voortaan De Watergroep
Sinds 1 januari 2013 heeft
de VMW (Vlaamse
Maatschappij voor
Watervoorziening)
een nieuwe naam:
De Watergroep. De
kerntaak blijft om
klanten 24 uur per dag, 7 dagen op
7 van gezond en lekker drinkwater te
voorzien. Daarnaast is er een uitgebreid

dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken ze
industriewater op maat voor bedrijven.
De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw dienst op de gekende
contactadressen.
Meer info: www.dewatergroep.be

Groene Lente ‘12
gemeente in bloei
Op 13 december 2012 vond in Hoogstraten
de finale van de actie Groene Lente 2012
plaats, een wedstrijd die uitgaat van de
VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen).
Er namen 46 Vlaamse gemeenten deel
in het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente
in bloei’. Avelgem behaalde opnieuw 2
bloemensymbolen. De jury was aangenaam verrast door de plantencombinaties
van de bloembakken, hangmanden en
bloemtorens. Ook het onderhoud dat de
gemeente in eigen beheer doet, werd sterk
geapprecieerd.
Meer info bij de dienst Openbare Werken en
Patrimonium op 056 65 30 30 of via technische.dienst@avelgem.be.

Hakselronde
Onze unieke hakseldienst wordt hervormd. Vanaf 2013 concentreren wij
ons enkel op de wintersnoei. Dat betekent dat er voortaan 1 keer per jaar gehakseld wordt, volgens dezelfde voorwaarden, in de periode februari-maart.
In 2013 wordt er gehakseld van 4 tot 22
maart. De zomersnoei, die vroeger werd
gehakseld in oktober-november, wordt
dus niet langer door de gemeente verwerkt. De geringe hoeveelheden wegen
niet langer op tegen de gemeentelijke
inspanningen.
Voor de aankomende hakselperiode
kunt u inschrijven via de inschrijvingsstrook op de volgende bladzijde of op
www.avelgem.be/hakselen.
De inschrijvingen worden afgesloten op
woensdag 20 februari 2013.
TIP: met snoeiafval kunt u ook bestaande planten beschermen tegen
de vorst, kunt u nestgelegenheid
en beschutting bieden aan nuttige
dieren (zoals egels of zangvogels)
of eventueel met weinig inspanningen een takkenwand maken als
natuurlijke afsluiting van uw tuin.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Bijkomende uren badminton
Vanaf 1 januari kun je op 3 extra tijdstippen badmintonterreinen reserveren. Wij
zetten dan ook graag nog eens alle recreatieve badmintonmomenten op een rij.
Maandag
• 19.05 – 19.55 uur (nieuw)
• 19.30 – 20.30 uur
• 20.30 – 21.30 uur
Dinsdag
• 19.15 – 20.15 uur (nieuw)
Woensdag
• 20.00 – 21.00 uur
• 21.00 – 22.00 uur
Donderdag
• 18.45 – 19.45 uur
• 20.00 – 21.00 uur
• 21.00 – 22.00 uur
Vrijdag
• 19.00 – 20.00 uur (nieuw)

Reservaties dienen op voorhand te gebeuren en zijn definitief.
3,00 euro per uur per veld. Na afloop van
elk trimester wordt per klant een kostennota opgesteld. De betaling gebeurt pas
na ontvangst van de kostennota, hetzij
cash aan de kassa, hetzij via overschrijving. Annuleringen zonder verwittigen
worden dubbel aangerekend.
Zowel reservaties als annuleringen
kunnen aan het loket, op het nummer
056 65 30 60 of via sport@avelgem.be
gebeuren.

Jeugdfilm in Spikkerelle

© jekino
Op woensdag 6 februari wordt Spikkerelle opnieuw omgetoverd tot een kinderbioscoop!

Lotte van uitvindersdorp (5+)
Lotte, een vrolijk, klein meisjeshondje, leeft in een stadje bij de zee. Een heel bijzondere plaats: iedereen is er dol op uitvinden. De uitvinderswedstrijd is telkens weer
de belangrijkste dag van het jaar!

S.O.S. kleine zeehond (8+)
In volle storm worden er op een boot enkele verdachte pakjes overboord gegooid...
Op een naburig eiland woont Nora met haar familie. Op een ochtend vindt Nora een
verlaten babyzeehond. Ze neemt het dier mee naar huis en verbergt het, want zeehonden zijn niet geliefd bij de vissers uit het dorp. Wanneer ze nóg een verdachte
vondst doet, krijgt Nora niet enkel zeehondenjagers, maar ook drugsmokkelaars op
haar hielen!

Beleef een super
krokusvakantie!
De dienst Vrije Tijd organiseert tijdens de
krokusvakantie tal van leuke activiteiten.
Voor kinderen en jongeren is er dan ook
geen reden tot verveling!
Je komt er alles over te weten in de vakantiewijzer die bedeeld werd in de Avelgemse
scholen en op www.uitinavelgem.be.

Gezocht: wielertruitjes en oude
fietsen
Op 31 maart verwelkomt Avelgem de
Ronde van Vlaanderen tot tweemaal
toe! De eerste passage door Outrijve en
Avelgem is een hulde aan Outrijvenaar
Paul Deman, winnaar van de eerste
Ronde van Vlaanderen in 1913. De
tweede passage door Kerkhove vindt
plaats in de laatste kilometers.

13.30 uur: Lotte van uitvindersdorp (5+) – 16.00 uur: S.O.S. kleine zeehond (8+)

Ook jij kunt bijdragen aan Vlaanderens
mooiste: om de straten aan te kleden
zijn wij op zoek naar oude fietsen en
wielertruitjes. Deze kunnen tot 28 februari 2013 binnengebracht worden bij
Fietsenhandel Defresne, Stationsstraat
2 in Avelgem. Vergeet niet alles te voorzien van naam en adres.

Spikkerelle – spikkerelle@avelgem.be – 056 65 30 90

Alvast bedankt voor de samenwerking!

PRAKTISCH
Woensdag 6 februari 2013

€ 2 (vrijetijdspas) - € 2,50 (kinderen) - € 3 (volwassenen)
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Dit is een organisatie van de gemeente
Avelgem ism UNIZO.

We starten onze culturele verkenningstocht bij het STAM, het stadsmuseum van
Gent. Op de historische Bijlokesite bouwde
het STAM een chronologisch parcours van
objecten en multimedia die de ontwikkeling en groei van Gent schetsen. Met deze
basis duiken we na de middag de stad
in om het poëtische Gent te ontdekken.
Een interactieve poëziewandeling brengt
ons dichter bij de verrassende literaire
uithoeken van Gent!
We sluiten de dag af met een bezoek aan
twee van Gents beroemdste musea. Een
rondleiding in het Museum voor Schone
Kunsten, met aansluitend een geleid be-

Het S.M.A.K. is een bijzonder museum
voor hedendaagse kunst. Het museum
heeft een uitgebreide internationale collectie van bijna 2000 kunstwerken. Een
bezoek aan het S.M.A.K. is altijd een belevenis, een ontdekking van een andere
werkelijkheid!
Als afsluiter krijgt je de kans om een vrij
bezoek te brengen aan het museum.
Praktisch
Zaterdag 20 april 2013 – vertrek om 9.00
uur op parking Spikkerelle | inschrijven bij
voorkeur voor 1 maart 2013
€ 34
Spikkerelle, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be

2 maart
2013

zaterdag

Bedankt!

mantelzorgers
en

Het MSK Gent geeft een beeld van de kunst
van de middeleeuwen tot en met de eerste
helft van de 20ste eeuw. De verscheidenheid aan kunstwerken maakt de kracht en
de charme van het Gentse museum.

Wanneer? Van 4 tot 22 maart 2013

Kom dan mee naar Gent voor een culturele
ontdekkingstocht! Het wordt een boeiende
dag met leuke rondleidingen en een poëtische wandeltocht. Kortom een prachtige
manier om de andere kant van Gent te
ontdekken!

zoek aan het S.M.A.K. slaat een brug in
de tijd van de middeleeuwen tot vandaag.

Inschrijfstrook hakselen

Ontdek je graag verborgen parels in een
stad? Wil je alles weten over Gent? Of
breng je graag een bezoek aan enkele
van de bekendste musea van Vlaanderen?

We willen jou er graag bij!

Ontdek op 20 april de c u l t u r e l e
andere kanten van Gent! u i t s t a p

Gezellig!

Van harte
uitgenodigd

A V E L G E M

Worden niet gehakseld noch meegenomen: snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met doornen of stekels, takken met een diameter dikker dan 8
cm, wortels, siergrassen, varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen of ander
plantaardig afval dat geen snoeihout is.

Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be

welkom!

Inschrijven? Bezorg dit inschrijfstrookje aan de dienst Milieu in het gemeentehuis, of
stuur uw gegevens door naar milieu@avelgem.be. De inschrijvingen worden afgesloten
op woensdag 20 februari 2013.

€ 13 - € 12 (-26/abo) – gratis (jongerenabonnement)

vrijwilligers

Vrijdag 15 februari om 20.15 uur in Spikkerelle

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

Praktisch

Je bent

Kom jij ook?

Op 15 februari stapt Mahieu in de ring. Winnen zit hem in
het bloed. Zijn vader won in 1989 de vechtscheiding tegen
zijn moeder. Een onterechte knock-out? Wie vrij van zonde
is, werpe de eerste steen. Mahieu werpt geen stenen, met
rake humor stript hij elke onverantwoordelijke mens. Mahieu
zou echter niet ‘MAHIEUSTUEUS’ zijn, als hij niet tegelijk
met knap uitgekiende oplossingen op het canvas kwam:
voor dronken chauffeurs, voor de minister van migratie- en
asielbeleid, maar ook voor zichzelf op het moment dat de © Pieter Verhaeghe
biologische klok van zijn geliefde afgaat...

feest

Comedian Steven Mahieu brak definitief door in 2011: hij trapte
de zesde reeks van ‘Comedy Casino’ af en won de jury- en de
publieksprijs op het Humorologie Concours.

Inschrijfstrook

Steven Mahieu is Mahieustueus in
Spikkerelle!

voor

Vrije tijd
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vrijwilligers en
mantelzorgers in Avelgem

Naam:

Bent u actief als vrijwilliger in de zorg? Of verzorgt u thuis een hulpbehoevend
familielid, buur of kennis? Dan bent u, als dank voor uw inzet, van harte welkom
op het feest voor vrijwilligers en mantelzorgers uit Avelgem!
Met een stukje taart, een kopje koffie en een optreden van buikspreker ‘MISTER
BOULLART’ belooft het een ontspannende namiddag te worden!
Waar en wanneer? Zaterdag 2 maart 2013 om 13.45 uur in Spikkerelle.

Telefoonnummer:
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De feestnamiddag is een initiatief van de gemeente Avelgem, OCMW Avelgem, Groep
Ubuntu, Woon-zorghuis Ter Meersch, WZC St-Vincentius, SEL (Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg), Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Als dank voor wie je bent en wat je doet!
Hulp nodig bij het aanvragen van
school- en studietoelagen?

Datum:

Ook voor 2012-2013 kunnen heel wat gezinnen
een beroep doen op de school- en studietoelagen
van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag
doen, kan online of op papier tot en met 1 juni
2013.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier of bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u op dinsdag en donderdag van
9.00 tot 12.00 uur terecht in het Sociaal Huis,
Leopoldstraat 66 in Avelgem. Een afspraak
maken kan ook op 056 65 07 70 of via jennifer.
hilderson@avelgem.be.

Wat brengt u allemaal mee?

Handtekening

Gemeente:

Het snoeihout zal gelegen zijn in de

E-mail:

Gemeente:

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

straat, nr.:

Straat en nr.:

Inschrijven? Via de inschrijfstrook hiernaast of rechtstreeks in het
Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg op 056 65 07 70 of via woonzorg@avelgem.
be.

Voornaam:

Ja, ik kom naar het feest voor vrijwilligers en mantelzorgers in Spikkerelle op zaterdag
2 maart 2013.
Straat en nr.:

2 maart
2013

Feest voor

Naam:
Voornaam:

Inschrijfstrook hakselronde van 4 tot 22 maart 2013

Kom jij ook?

Bedankt!

zaterdag

we l ko m !

We willen jou er graag bij!

Gezellig!

Van harte

uitgenodigd

Inschrijfstrook feest voor vrijwilligers en
mantelzorgers

Leven en welzijn

•

Elektronische identiteitskaart met pincode of federaal token (een federaal
token kunt u aanvragen via www.belgium.be, hou wel rekening met een levertijd van
10 werkdagen).

•

Via de elektronische identiteitskaart kunnen wij u helpen uw aanvraag online in
te dienen. Papieren aanvraagformulieren zijn ter plaatse ter beschikking

•

Bewijzen van alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksel)

•

Huurovereenkomst (bij kotstudenten)

•

Attesten van eventuele inkomstenvervangende tegemoetkomingen

Leven en welzijn

Bevolking

Ontvangsten en jubilea

Geboorten
24.12.2012 Estée Wambeke, dochter
van Dieter en Annelies Reynaert
03.01.2013 Mone Vanmaercke,
dochter van Bart en Ine Van Wyngene
10.01.2013 Leykina Vermeulen,
dochter van Isaura

Ontvangst 60-jarig bestaan Markant 13/12/2012

Huwelijken

Roger Demeulemeester en Christiana Vilaeys Gouden
Bruiloft (14/12/1962 Waarmaarde)

Wachtdiensten

21.12.2012 Philippe Meeus en Gudrun
Haedens
12.01.2013 Christof Delbaere en
Valerie De Kimpe
18.01.2013 Ortwin Lobbens en
Sombat Saenphirom

•

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

Brevetuitreiking Rode Kruis 19/01/2012

Overlijdens
10.12.2012 Maria Verhoest, weduwe
van Albert Vervaecke
11.12.2012 Simonne Hollaert,
weduwe van Achiel Callens
12.12.2012 Marie José Dewitte,
weduwe van Fernand Decabooter
13.12.2012 Martha Demeulemeester,
weduwe van Achille Parent
16.12.2012 Marcella Reynaert,
weduwe van Noël Vantomme
20.12.2012 Noël Vanmaercke,
weduwnaar van Marie Louise Soetens
24.12.2012 Henriette Deviaene,
weduwe van Albert Vanden Bogaerde
25.12.2012 Marguerite Van Leynseele,
weduwe van Roger Vanneste
25.12.2012 Jacques Vanwambeke,
weduwnaar van Cécile Verdonck
27.12.2012 Jeanne Debaere
29.12.2012 Antoinette Maes,
echtgenote van Albert Bauwens
12.01.2013 Henriette Huysmans,
weduwe van Julien D’Hooge
13.01.2013 Freddy Deflo, echtgenoot
van Jeannine Lodewyckx
17.01.2013 Robert Schamp,
echtgenoot van Lucette Depaepe

ZOHRA organiseert nu ook soepproject

ZOHRA, de dienst
binnen WoonZo r g d i e m e t
vrijwilligers hulp
en steun biedt
aan senioren en
hulpbehoevenden, is al goed
ingeburgerd in
Avelgem. De
jaren ervaring
leren dat ook
andere groepen gebaat kunnen
zijn met de inzet van vrijwilligers. Daarom
heeft het Sociaal Huis beslist om samen
met Samenlevingsopbouw een werking
binnen ZOHRA uit te bouwen die zich ook
richt tot gezinnen die het moeilijk hebben.

In 2012 werd gestart met het organiseren van ontmoetingsmomenten, waarbij
gezonde voeding centraal staat. Concreet
houdt dit in dat mensen elkaar tweewekelijks in het Sociaal Huis kunnen ontmoeten
bij een tasje verse soep. Op die manier
komen de gesprekken los, wordt het sociaal contact tussen mensen bevorderd
en worden ze ook geprikkeld om met het
recept thuis aan de slag te gaan.
Er is ook telkens een professionele medewerker aanwezig bij wie de mensen terecht
kunnen met hun vragen.
Dit ‘soepproject’ is een eerste initiatief
binnen de uitgebreide werking van ZOHRA
die in de toekomst hopelijk nog verder zal
uitgroeien.

Menu dorpsrestaurant ZOHRA
Op dinsdagmiddag kunnen 65-plussers
en jongere hulpbehoevenden terecht in
het dorpsrestaurant ZOHRA voor een
lekkere, verzorgde maaltijd.
Praktisch
• Prijs: € 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

| Dinsdag 5/2: aspergesoep, hamburger
of bloedworst, rode kool, gekookte aardappelen, vanillepudding
| Dinsdag 12/2: champignonsoep, koninginnenhapje, champignons, peterselieaardappelen, havermout
| Dinsdag 19/2: tomaten en groentesoep, steak béarnaise, rauwkost, frieten,
mokkapudding

| Dinsdag 26/2: seldersoep, rundsburger
met raap- en uienstampot, yoghurt
A V E L G E M

7

cultuur

senioren

sportief

jeugd

feest

varia

Kalender februari 2013
tot vr 08 Expo Jessica Vandenberghe | GC Spikkerelle | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65
30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 01 Huldiging sportlaureaten | GC Spikkerelle | sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
Zo 03 Spelletjesnamiddag | Kerkhofstraat 51 vanaf 14.00 uur | basisschool De Toekomst | 056 65
01 40 | bs.avelgem@g-o.be
wo 06 FILM: Lotte van uitvindersdorp | GC Spikkerelle om 13.30 uur | € 3 volw; € 2,50 kind;
€ 2 vrijetijdspas | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
wo 06 FILM: S.O.S. kleine zeehond | GC Spikkerelle om 16.00 uur | € 3 volw; € 2,50 kind;
€ 2 vrijetijdspas| dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 08 Le grand bateau | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 11,00; € 10: -26; gratis: abonnees | dienst
jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 08 februari Alles op z’n kop | Kerkhofstraat 51 om 8.50 uur | basisschool De Toekomst | 056 65
01 40 | bs.avelgem@g-o.be
za 09 LRC Cyclocrosswedstrijd 9 februari 2013 | Sportcentrum Ter Muncken van 8.00 tot 17.00
uur | Dave Lampole |www.lrc.be
vr 15 Kaas- en wijnavond | OC Outrijve om 19.00 uur | Boshout | 056 64 65 09 | dirk.decuypere@
hotmail.be
vr 15 Steven Mahieu: Mahieustueus | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13.00; € 12: -26/abonnees;
gratis: jongerenabonnees | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
za 16 Hubertusviering en hondenwijding | Kerk Outrijve om 18.15 uur WBE Wulfsberg - Hollendries
vzw | 0475 31 53 37
vr 22 6de FEESTKAARTING JEUGDHARMONIE AVELGEM | GC Spikkerelle om 18.00 uur | € 1.25 inleg
| Jeugdharmonie Avelgem | jeugdbestuur@harmonie-avelgem.be
za 23 6de FEESTKAARTING JEUGDHARMONIE AVELGEM | GC Spikkerelle om 18.00 uur
Za 23 breugelmaal ‘t schoolke Rugge | GC Spikkerelle om 19 uur |€ 12: volw; € 6 kind | ‘t schoolke
Rugge | 056 64 77 90 | ks-rugge@fulladsl.be
zo 24 6de FEESTKAARTING JEUGDHARMONIE AVELGEM | GC Spikkerelle van 10.00 tot 14.00 uur
vr 27 start cursus Natuurgids (Avelgem) | Bibliotheek - zaal Ter Biest | € 220.00; leden, studenten en wie die de cursus reeds volgde, krijgen korting | Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN)
| www.c-v-n.be/nl/cursus-detail/natuurgids_227.aspx
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