Info

Avelgem
Maak van thuis uit gebruik van de gemeentelijke diensten!

www.avelgem.be/e-loket

E-LOKET

Burgerzaken

Via het e-loket kan je onder meer
een uittreksel uit het strafregister
(bewijs van goed gedrag en zeden),
een bewijs van woonst of een ander
attest aanvragen.

Begraafplaatsen

Met deze tool kun je de ligging van
de graven, het urnenveld, het columbarium en de strooiweide raadplegen. De tool is ook rechtstreeks
bereikbaar op www.avelgem.be/
begraafplaatsen.

Bibliotheek

Online verlengen of reserveren, een
kijkje nemen in de online catalogus,
een aankoopsuggestie plaatsen en
nog veel meer… Het kan allemaal
vanuit je ‘luie zetel’.

Landbouw en milieu

Hier kan je onder meer terecht voor
de aanvraag van de premie duurzaam energieverbruik.

Meldingen

Via het meldingsformulier kun je, als
inwoner van Avelgem, jouw vragen,
opmerkingen of problemen melden.

Organiseren

Hier vind je het meldingsformulier
voor evenementen.

Bedrijvengids

De Avelgemse bedrijvengids biedt een
overzicht van alle ondernemers en vrije
beroepers. Met een simpele muisklik
krijg je een handig en duidelijk overzicht van de gezochte informatie. Wil je
er meer over weten of zag je dat jouw
gegevens nog niet aangevuld werden,
neem contact op via info@avelgem.be.

Police-on-web

Dit is het e-loket van de politie waar je
onder meer een klacht kunt neerleggen
voor een fiets- en/of brommerdiefstal.

Ruimtelijke ordening

Verhuis je binnenkort en wil je plaats
voor de verhuiswagen voor de deur?
Of wil je werken uitvoeren waarbij je
een deel van het openbaar domein wil
innemen? Vul dan het aanvraagformulier in bij het onderdeel ‘ruimtelijke
ordening’.
Momenteel zijn er geen openstaande
vacatures, maar bij ‘spontaan solliciteren’ kun je ons jouw motivatiebrief
bezorgen, waarin je duidelijk aangeeft
waarom je bij het gemeentebestuur
wil werken en voor welke functie je
solliciteert. Van zodra er een vacature
beantwoordt aan jouw profiel, word je
gecontacteerd en uitgenodigd voor de
aanwervingsprocedure.

Eenmaal je een gebruikersaccount aangemaakt hebt, worden de velden met
persoonlijke gegevens automatisch ingevuld nadat je ingelogd bent.
Meer info: 056 65 30 30 of via info@avelgem.be.
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Uw gemeente

Sluiting gemeentelijke diensten
Het gemeentehuis, Sociaal Huis en Spikkerelle zijn gesloten

op donderdag 24, vrijdag 25 en donderdag 31 december 2015 en op
vrijdag 1 januari 2016.

Het containerpark en de bibliotheek zijn gesloten

op donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en donderdag 31 december
2015 en op vrijdag 1 januari 2016.

Koopzondagen
Geniet van de gezellige kersts f e e r i n Av e l g e m t i j d e n s
de koopzondagen op 6, 13
en 20 december 2015.
Een dagje rustig winkelen en
kuieren zonder files of
parkeerproblemen.

De sportdienst, de sporthal en het zwembad zijn gesloten

van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016.
Enkel op voorhand aangevraagde en toegestane reservaties kunnen
plaatsvinden tijdens deze periode.

Ophaling huisvuil eindejaarsperiode
Zone 2 (Avelgem)
Naar aanleiding van Kerstmis wordt de ophaling van het huisvuil verplaatst naar
donderdag 24 december 2015 in plaats van vrijdag 25 december 2015.
Naar aanleiding van Nieuwjaar wordt de ophaling van het huisvuil, PMD en papier
& karton verplaatst naar donderdag 31 december 2015 in plaats van vrijdag
1 januari 2016.

Evenementenloket
De evenementencel begeleidt je bij de organisatie van jouw evenement!
Bij de organisatie van een evenement komt er heel wat kijken. Wil je
de straat afsluiten, tenten op de openbare weg zetten, een bandje laten
optreden, elektronisch versterkte muziek spelen, sterke dranken schenken… De gemeente helpt je graag op weg om er een feest van te maken.

DEADLINES 2016

Hoe doen we dit?
Wie een evenement (fuif, festiviteit, fietstocht, wijkfeest, markt,
sportwedstrijd...) in Avelgem wenst te organiseren dient dit tijdig
te melden aan de evenementencel via het online meldingsformulier
of aan de balie in Spikkerelle! De gemeente zorgt er vervolgens voor
dat je tijdig over de nodige vergunningen en toelatingen beschikt.
In de evenementencel (met vertegenwoordigers van brandweer, politie,
Rode Kruis, technische dienst, dienst mobiliteit, dienst jeugd en cultuur
en de sportdienst) komen deze evenementen aan bod.

15/01/16-15/03/16
15/03/16-15/05/16
15/05/16-15/07/16
15/07/16-15/09/16
15/09/16-15/11/16
15/11/16-15/01/17

Datum
activiteit

Alle info en meldingsformulier via: www.uitinavelgem.be/evenementenloket
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Deadline
indienen
formulier
01/12/15
01/02/16
01/04/16
01/06/16
01/08/16
01/10/16

Leefomgeving

Kersttijd: cadeautjestijd!

Red onze bossen en kies voor geschenken
met het FSC- of PEFC-label.
Kies voor het FSC- of PEFC-label als je hout- of papierproducten aankoopt. Deze labels garanderen dat het hout of papier afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen. Hierbij wordt een evenwicht nagestreefd
tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos.
Het zoeken naar duurzame geschenken hoeft geen grote zoektocht te
worden. De supermarkten, speelgoedwinkels
en detailzaken hebben er al een uitgebreid
gamma van. Denk maar aan het populaire
houten speelgoed, bepaalde kleurpotloden,
stripverhalen, kalenders, maar natuurlijk ook agenda’s, schriften en mappen,…
Als de Sint of de Kerstman het groots zien,
dan zijn er ook gelabelde klimtoestellen, zandbakken en slaapkamers. Voor elk wat wils dus. En er is ook gelabeld geschenkpapier.
Nog een leuk weetje: deze gelabelde producten kunnen met ecocheques
gekocht worden…

Voordracht: ‘Kleine landschapselementen’
De stille kracht van kleine landschapselementen:
wat heb je er aan als landbouwer of particulier
WOE 9 dec 2015 | 20u | Spikkerelle

In ons dichtbevolkte landschap
dragen “landschapselementen” zoals bomen, struiken, poelen, ruige
bermen, in hoge mate bij aan de
belevings- en natuurwaarde van
een landschap. Ook voor de fauna
en flora zijn ze uiterst belangrijk.
Vandaag de dag denkt men vaak
dat die landschapselementen niet
meer nodig zijn waardoor veel
van die elementen verdwijnen of
aftakelen.

Maar voor wie verder kijkt dan
“ton per hectare” valt er best wat
aan te verdienen en te genieten.
De natuur kan heel wat voor je doen !
De landbouw- en milieuraad,
Natuurpunt en de gemeente
organiseren een voordracht over
de mogelijkheden om zowel een
particuliere tuin als een landbouwdomein aan te kleden met deze
kleine landschapselementen!

De knotploeg,

waar knotbomen en
knotters elkaar vinden
In 2014 werd gestart met de
Zuid-West-Vlaamse knotploeg
‘Knotsgek’, een groep enthousiaste knotters die graag bomen
knotten op het platteland. Onze
vrijwillige knotters worden door
het Stadlandschap Leie en Schelde
opgeleid (en verzekerd) en komen
gratis knotbomen (die landelijk
staan) knotten. De knotters hebben recht op het brandhout, de
eigenaar verwerkt de resttakken.
Heb je zelf knotbomen die landelijk staan en wil je graag gebruik
maken van de knotploeg of heb je
zelf interesse om aan te sluiten bij
de knotploeg? In februari plannen
we een nieuwe opleidingsdag voor
geïnteresseerde nieuwe knotters.
Interesse? Neem contact met
ons op!
Info: Stadlandschap Leie en
Schelde | 056 23 40 17 |
johan.vandenberghe@westvlaanderen.be

Meer info: milieu@avelgem.be

Nieuw pictogram vochtige doekjes
Vochtige doekjes worden massaal door het toilet gespoeld maar vaak zijn ze
daar niet geschikt voor en veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen. Een nieuw Koninklijk Besluit legt een aantal testen op om na te gaan hoe
snel ze desintegreren en biologisch afbreken. Producten die één van de testen niet doorstaan, moeten op hun verpakking het nieuwe pictogram dragen.
Er geldt een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en
bestaande voorraden verkocht mogen worden. De consument zal het pictogram
vanaf volgende zomer stelselmatig zien verschijnen.
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Vrije tijd

Yevgueni

‘Van Hierboven’ - VR 04 dec 2015 - 20.15u - Spikkerelle
Yevgueni-frontman Klaas Delrue nam de afgelopen twee jaar
de tijd om de zaken vanop een afstand te bekijken. Vanop
een duin in Zuid-Afrika, waar Klaas de tekst schreef voor de
titelsong ‘Van Hierboven’.
In het najaar van 2014 verscheen hun album ‘Van Hierboven’
en dat leverde de band een MIA-nominatie op. Na heel
wat festivals is er ook de theatertour. Naast het nieuwe
song-materiaal, wordt ook het volledige repertoire nog eens
grondig omgespit op zoek naar vergeten parels en opgeblonken
versies van versleten gewaande klassiekers.
Yevgueni houdt er van de grenzen van het begrip theatershow te verleggen. Een bescheiden theaterspektakel met Klaas in zijn rol als meesterverteller en de bandleden afwisselend als figurant en in de hoofdrol.
Spitse vondsten, visuele verfraaiing, verrassende wendingen, sfeer en verstilling, van troost naar feest en
alles daartussen.
Prijs: 21 euro - 20 euro (-26/55+/abo)

Stille studieruimte
voor studenten
Studenten hoger onderwijs
kunnen vanaf zaterdag
19/12/2015 tot en met zaterdag 30/01/2016 studeren in de
bibliotheek.
Dit op maandag tot en met
vrijdag van 8u tot 12.30u en
van 13.15u tot 19u, op zaterdag
van 9.30u tot 12.30u (niet op 1
en 2 januari 2016.)
Wifi is gratis beschikbaar.

App Verborgen
Parels
Download de app op www.verborgenparels.be en lees de top
15 “Verborgen Parels” gratis als
e-boek (tot 20 januari 2016).
Info: bibliotheek@avelgem.be

© Koen Bauters

Collectie
Georges Martyn
Privé-collectie Georges
Martyn ter beschikking
gesteld van het historisch en
wetenschappelijk onderzoek
in en over Avelgem
en omgeving
Het “Fonds Georges Martyn”,
een collectie publicaties en
archiefmateriaal, eigendom van
de Geschied-en Oudheidkundige
Kring van Avelgem vzw, wordt
voor onbepaalde duur in bruikleen gegeven aan het publiek
van de bibliotheek van Avelgem.
Via de catalogus van de bibliotheek (http://zoeken.avelgem.
bibliotheek.be/) wordt deze
collectie toegankelijk gemaakt.
De collectie is tijdens de openingstijden van de bibliotheek
vrij consulteerbaar.
Info: bibliotheek@avelgem.be
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Initiatie percussie
DI 01, 08 en 15 dec 2015
19.30u-21.30u
Vergrachthuis (Scheldelaan 2)

Een doe-workshop voor iedereen vanaf 15 jaar met of zonder voorkennis van muziek of
slagwerk. Test je ritmegevoel
uit tijdens deze workshop! In
drie sessies wordt een variëteit aan ritmes en technieken
aangeleerd en kan je de vele
klanken van percussie ontdekken.
Prijs: 45 euro voor 3 sessies
Info en inschrijven:
Dienst Jeugd en Cultuur
056 65 30 90
cultuur@avelgem.be

Vrije tijd

Schrijf je in voor het
sportaanbod vanaf 2016
Vanaf januari kan je inschrijven voor het volledig sportaanbod in sportcentrum Ter Muncken.
Gekwalificeerde lesgevers en een degelijk uitgewerkt programma staan
garant voor kwaliteitsvolle sportbeleving.

Aanbod:

Voor de kleinsten is er het kleuterturnen. Vanaf de 3de kleuterklas
tot en met het volledig lager onderwijs kunnen kinderen terecht in de
sportacademie. Het aanbod voor de recreatieve sporters omvat
badminton, basketbal en yoga.
Naast deze ‘droge’ activiteiten is er ook een volledig zwemtraject
voor kinderen (van zwemlessen over zwemvervolmaking tot zwemschool). Volwassenen kunnen op een ontspannen manier tijdens het
schooljaar baantjes zwemmen op maandag, woensdag en vrijdag
van 8 uur tot 8.45 uur en van 12 uur tot 13 uur. Op woensdag en vrijdag is er ook ’s avonds ruimte om baantjes te trekken van 19 uur tot
20 uur. Elke vrijdag kunnen de senioren terecht voor hun zwemmoment van 15.30 uur tot 17 uur met vrijblijvende mogelijkheid om deel
te nemen aan aquagym.
Meer informatie: www.avelgem.be/sport.
Inschrijven: via de webshop (https://webshopavelgem.recreatex.be)
sport@avelgem.be | 056 65 30 60 of kom gerust eens langs bij de
sportdienst tijdens de openingsuren.

CONSERVATORIUM
AVELGEM

Kerstvoorstelling
Conservatorium Avelgem
VR 18 dec 2015 | 18u
toegang gratis

Kom de kerfstsfeer opsnuiven
tijdens de wintervoorstelling van
het conservatorium! De leerlingen van muziek en woord geven
het beste van zichzelf tijdens
deze leuke en sfeervolle kerstvoorstelling in de Ridderzaal van
het Conservatorium Avelgem
(Kasteelstraat 3B). Mooie kerstliedjes worden hierbij afgewisseld met fijne stukjes toneel.

Letterrijk Kerstfeest
Lijsternest Ingooigem
ZA 19 dec 2015 | 13u
De leerlingen Voordracht van het
Conservatorium van Avelgem
brengen onder leiding van Tine
Mortier een kerstverhaal in
het Lijsternest in Ingooigem.
Ze baseerden zich daarvoor
op het verhaal over Maantje
Vincke van Stijn Streuvels en
staken dat in een modern jasje.
Een literaire klassieker met een
vleugje hedendaagse cultuur!
www.streuvelshuis.be
Info: Conservatorium Avelgem
conservatorium@avelgem.be
056 65 30 67

Sluitingsbeperking openingsuren
zwembad
Sedert 1 november wordt er een sluitingsbeperking op de openingsuren van het zwembad toegepast. Waar een zwemmer tot 31 oktober
kon blijven zwemmen tot op het vermelde sluitingsuur, wordt vanaf
1 november verwacht dat de zwemmer de volledige accommodatie
(zwembad, douches, kleedkamers en gangen) heeft verlaten op het
vermelde sluitingsuur zodat de zwembadaccommodatie effectief op dit
uur kan afsluiten.
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Leven en welzijn

Kom je huis uit met UiTPAS
Wat is UiTPAS?
UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor vrije tijd. Je kan
met de UiTPAS UiTpunten sparen.
Die kan je omruilen voor korting,
een cadeau of een ander voordeel
Voor wie is UiTPAS zuidwest?
Zowel Avelgemnaren als nietAvelgemnaren kunnen de UiTPAS gebruiken. Je kan met
UiTPAS terecht in de volgende
gemeenten: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk,
Kuurne, Menen, Waregem,
Wervik, Wevelgem, Zwevegem.
Woon je in Avelgem, Kortrijk
of Wervik dan kan je UiTPAS
zuidwest ook gebruiken met je
identiteitskaart.
UiTPAS staat op naam en is
levenslang geldig. Elk lid (> 3
jaar) van het gezin heeft dus
een eigen pas nodig. Ieder lid
van jouw gezin kan dus een
UiTPAS hebben.
Waar is de UiTPAS te koop?
Dienst Jeugd & Cultuur
Spikkerelle

Scheldelaan 6, Avelgem
Bibliotheek

Doorniksesteenweg 77 A,
Avelgem
Sportcentrum Ter Muncken

Doorniksesteenweg 226,
Avelgem

Wat moet je doen?
Ga met je identiteitskaart langs bij
één van de verkooppunten in je
gemeente en koop een UiTPAS voor
€3. Samen met de pas ontvang je
meteen jouw extra welkomstvoordelen. Woon je in Avelgem, Kortrijk of
Wervik dan kan je UiTPAS gebruiken
met je identiteitskaart. Registreer
je voor €1 in één van de verkooppunten in jouw woonplaats. Je
kan op elk moment je verzamelde
punten raadplegen op de website
www.uitinzuidwest.be/uitpas.
UiTPAS met kortingstarief
UiTPAS is ook beschikbaar voor
mensen met een laag inkomen. Je
ontvangt een UiTPAS aan €1 en kan
genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPASactiviteiten. Meer
info over UiTPAS aan kansentarief
kan je verkrijgen in het sociaal huis.
Waar gebruik je UiTPAS?
Telkens je aan een UiTPAS activiteit
deelneemt kan je punten sparen en
deze inruilen voor extra voordelen.
In Avelgem kan je met je UiTPAS
UiTpunten sparen bij activiteiten georganiseerd door de sportdienst, de
bibliotheek, dienst Jeugd en Cultuur
en het Sociaal Huis. Daarnaast kan
je ook UiTpunten sparen en omruilen in andere UiTPASgemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen. Je kan met
je UiTPAS ook punten sprokkelen en
omruilen in Aalst, Brussel, Erpe-Mere,
Gent, Haaltert, Lede en Oostende.

Sociaal Huis: Leopoldstraat

66, Avelgem (UiTPAS aan
kansentarief).
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Het volledige overzicht
van de
omruilvoordelen
en meer info:
www.uitinzuidwest.
be/uitpas

Welkomstvoordelen
Om je welkom te heten ontvang
je meteen een aantal voordelen.
Deze staan op je UiTPAS en kan
je bij de betreffende organisaties inruilen:
- een gratis zwembeurt in het
zwembad van Avelgem of een
ander deelnemend zwembad
- €2,5 korting bij een voorstelling in Spikkerelle of een ander
deelnemend cultuurcentrum
- een gratis draagtas van de bib
- een gratis museumbezoek in
een deelnemend museum
- drie welkomstpunten
Omruilvoordelen
In Avelgem kan je jouw gespaarde
punten onder meer omruilen
voor:
- gratis fluohesje van Avelgem
- gratis drankjeton bij voorstelling in Spikkerelle
- gratis koffie in de bibliotheek
- gratis deelname jeugdfilm
- gratis wandelkaart (zolang de
voorraad strekt)
- guided tour achter de schermen van Spikkerelle
- VIP-behandeling bij avondvoorstelling in Spikkerelle
- gratis dagdeel bij ’t Speelplein
of de Kinderclub
- gratis zwembeurt
- gratis basketbalbeurt
- korting op omnisportkamp
- gratis legpuzzel
- korting op tieneractiviteit of
kinderclubactiviteit
- ...

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Bevolking
Geboorten

23.09.2015 Nore Vandevelde,
dochter van Carucha Vandevelde
02.10.2015 Thorgan
Vandenbussche, zoon van Jason
en Davine Verbeke
02.10.2015 Fiebe Louage, dochter van Bram en Nele Boelens
Ontvangst 70-jarigen (14/11/2015)

© Objectiv Foto

05.10.2015 Noor Bouvyn, dochter van Jeroen en Lien Coudijzer
06.10.2015 Flore Debaere,
dochter van Renzo en Nele
Ostyn
09.10.2015 Yenzo Dendauw,
zoon van Melanie Dendauw

Noël Livyns en Georgette Seynaeve
Diamanten Bruiloft
(Outrijve 12/11/1955)

Erich Rigole en Maria Baert
Gouden Bruiloft
(Kerkhove 17/11/1965)

Wachtdiensten
Apotheek: www.apotheek.be of 0903 99 000 (1,5 euro per minuut)
Dokter: 056 64 75 20
Voor de inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00
Tandarts: 0903 399 69

Bloedinzamelactie: MAANDAG 14 december 2015
Ook jij kan plots bloed nodig hebben, na een ongeval, een operatie
of een bevalling. Het is belangrijk
dat er voldoende bloedvoorraad in
de ziekenhuizen aanwezig is; en dat
kan alleen met jouw steun en hulp.
Een kleine hoeveelheid bloed geven kan al heel wat levens redden!
Het bloedgeven vindt steeds plaats
van 18.30 tot 21.00 uur in de SintJan Berchmansbasisschool 1.

14.10.2015 Céleste Gellé,
dochter van David en Delphine
Dubus
16.10.2015 Mauro Ide, zoon van
Jonathan en Valerie Depraetere
18.10.2015 Julie Allegaert,
dochter van Jochen en Christel
Verheecke
29.10.2015 Thorben Malfait,
zoon van Bennie en Marjolein
Vandenbogaerde

Overlijdens

14.10.2015 Godelieve Baert,
echtgenote van Pol Vercoutere
16.10.2015 Livio Missir Mamachi
di Lusignano, echtgenoot van
Anne Sintobin
19.10.2015 Helena Deschietere,
weduwe van André Yserbyt

A V E L G E M

7

Lezing Cas Goossens
Woensdag 2 december 2015 . 20.15u . Spikkerelle
‘De macht van de media’
Op woensdag 2 december is Cas Goossens op uitnodiging van de bibliotheek Avelgem en van tal van Avelgemse
verenigingen te gast in Spikkerelle.
Cas Goossens, voormalig journalist en administrateur-generaal van de openbare omroep, geeft al jarenlang lezingen
over de media. Het is duidelijk dat de media macht hebben, veel macht. Maar wie heeft de macht over de media
zelf? “Ik heb me vooral gebaseerd op wat de media elke dag over zichzelf publiceren”, zegt hij. ”Ik laat de actoren
zelf praten en stel daarbij vast dat er kwaliteit wordt opgeofferd om populariteit te verkopen. De commerciële belangen overheersen steeds meer. De markt grijpt overal in: op de sport, de politiek, de media.” Cas Goossens pleit voor
een grondige bezinning over de rol van de media in onze maatschappij en voor het behoud van een openbare omroep
die nog wat anders dan alleen commerciële belangen dient.
De opbrengst van deze lezing gaat integraal naar het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten (strijd tegen
kinderarbeid in India). In 2014 was Lieve Blancquaert te gast en werd de opbrengst geschonken aan VZW Aquarelle.

Info en kaartenverkoop:

In de bibliotheek en bij de organiserende verenigingen.
Prijs: 5 euro voorverkoop - 6 euro aan de deur.

Organisatie:

Bibliotheek Avelgem - Bijzondere Buurt Het Ganzenhof - Boshout - Con
Tempo Avelgem - Curieus Avelgem - Davidsfonds Avelgem - Femma
Avelgem - GRIS - GOKA - Gezinsbond Avelgem - Gezinsbond Gewest
Avelgem - Groep Ubuntu - KVLV Avelgem - Liberale Bond Gepensioneerden
Avelgem - Liberale Vrouwen Sociaal-Culturele Vereniging Avelgem - Vlaamse
Actieve Senioren Avelgem Scheldeland - Willemsfonds Avelgem - met de
steun van Gemeentebestuur Avelgem en Spikkerelle.
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