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DIENSTEN GESLOTEN     
 
§ Sportdienst en sporthal: gesloten van zondag 24 december 2017 tot en met 
maandag 1 januari 2018.  Enkel op voorhand aangevraagde en toegestane  
reservaties kunnen doorgaan tijdens deze periode.

§ Openingstijden zwembad tijdens de kerstvakantie:  
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie (24 december 2017 tot en met  
1 januari 2018) is het zwembad gesloten. 
 
Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (dinsdag 2 januari 2018 tot en met 
zondag 7 januari 2018) is het zwembad open:
      - op dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur
      - op woensdag van 14.00 tot 20.00 uur
     - op zondag van 09.00  tot 12.00 uur
Opgepast: op vrijdag 5 januari 2018 sluit het zwembad uitzonderlijk om 18.00 uur.

§ Bibliotheek: gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017.   
Online verlengen en reserveren 24/7 mogelijk via het e-loket:  
www.avelgem.be/bibliotheek. 
 
§ Recyclagepark: gesloten op dinsdag 26, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 
2017.  

§ Gemeentehuis en het Sociaal Huis: gesloten op maandag 25 en dinsdag 
 26 december 2017.

§ Spikkerelle: gesloten van maandag 25 december 2017 tot  
en met dinsdag 2 januari 2018.

KOOPZONDAGEN  
AVELGEM:  
10, 17, 24 en 31  
december 2017.

 

HAAL 
ROOKMELDERS 
IN HUIS!     
 
Veel mensen denken nog vaak dat 
een woningbrand hen niet zal over-
komen.  Toch zijn er jaarlijks heel 
wat slachtoffers van woningbranden 
te betreuren.  In 2016 lieten 77 
mensen het leven in een woning-
brand.   
 
Het is van groot belang de woning 
tijdig te kunnen verlaten wanneer 
er brand uitbreekt.    
Het hangen van rookmelders en/of 
een analyse door een brandpreven-
tieadviseur kan je hierbij helpen.  
  
In dit kader ondersteunt de 
brandweer een actie van enkele 
Avelgemse handelaars.  Er worden 
tot 24 december rookmelders  
verkocht ten voordele van de 
Stichting Brandwonden.  Een rook-
melder kost € 16.  De opbrengst 
zal overhandigd worden tijdens de 
Warmste Week van Music For Life.   
De deelnemende handelaars zijn: 
Apotheek Van Symaeys, B&B 
Bed en tafel, Boetiek Avenue58, 
Boetiek Lou Lou, Coiffure Beaubelle, 
Eetkroeg ‘t Eenvoudig Bestaan, 
Groep Ubuntu Ganzenhofboerderij, 
Hoorcentrum-optiek Christiaens, 
Immo Century21, Kapsalon Carré-
noir, Kapsalon Tocado, Kapsalon 
Xedos, Keurslager Jeroen en Joyce, 
Koffie- & theehuis At Bothino, 
Lingeriehuis Charme, Objectiv Foto 
PC, Papyrus, Schoenen Verstraeten, 
Schoonheidsinstituut Liesbeth. 
 
INFO: HVZ Fluvia  
www.hvzfluvia.be   
056 23 99 40 
brandpreventie@
hvzfluvia.be
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2017
 
 
§ Plaatsing camera’s door afvalintercommunale Imog op niet-besloten plaatsen 
Imog investeerde in een verplaatsbaar camerasysteem dat ingezet kan worden op hotspots in de gemeente om zwerfvuil te 
kunnen opsporen.  Zo zullen deze camera’s ingezet worden in de buurt van glasbollen, kledingcontainers, straatvuilnisbakjes 
en op populaire sluikstortplaatsen. 
 
INFO: DIENST MILIEU | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be 
 
§ Inrichten parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan het woonzorgcentrum in de Leopoldstraat 
De gemeente stelde Eandis aan om de investering, plaatsing en uitbating van laad-
palen voor elektrische voertuigen te coördineren.  In totaal zullen er in Avelgem 4 
publieke laadpalen komen.  Die locaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.  
De eerste laadpaal wordt geplaatst op de parking van het OCMW ter hoogte van de 
Leopoldstraat.   
De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed.   
 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 |  
mobiliteit@avelgem.be

Alle bromfietsen en lichte vierwielers moeten ingeschreven worden tegen 11 december 2017, 
of ze nu nieuw zijn of reeds gebruikt.   
 
Sinds 31 maart 2014 was dat reeds het geval voor alle nieuwe bromfietsen die in het verkeer 
worden gebracht.  Sinds 1 december 2015 werd die inschrijvingsplicht uitgebreid naar alle 
voertuigen die voor die datum in omloop waren.  Tegen 11 december 2017 ten laatste moeten 
deze voertuigen dus ingeschreven zijn en moet je een nummerplaat aanvragen. 
 
Deze maatregel werd ingevoerd om de verkeersveiligheid te versterken.  De betrokken voertui-
gen zijn op deze manier verzekerd en de identificatie van het voertuig en de bestuurder wordt 
makkelijker gemaakt.

EEN NUMMER- 
PLAAT VOOR 
ELKE BROM-
FIETS EN  
LICHTE  
VIERWIELER!

JE NUMMERPLAAT IN 5 STAPPEN 
 
1. Verzamel de juiste info. 
2. Ga met die info naar een postkantoor. 
3. Vul het aanvraagformulier verder aan. 
4. Bezorg het formulier aan uw verzekeraar. 
5. Ontvang je nummerplaat thuis. 
 
INFO: http://mobilit.belgium.be
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VOETBALVELD ‘HAVENZICHT’ WORDT  
NATUUREDUCATIEF PROJECT
  
Het vroegere voetbalveld behoort tot het waterwinningsgebied Avelgem - Waarmaarde – Kerkhove van De Watergroep. 
Het Agentschap Natuur en Bos doet de aanleg en het beheer van het groen.  
 
Met het verdwijnen van de voetbalactiviteiten ontstond bij het gemeentebestuur het idee om dit deel publiek toegankelijk te 
houden en om te vormen tot een natuureducatief project.  
 
Recent werden alle voetbalgerelateerde objecten verwijderd en het schuilhokje werd opgesmukt.  In het schuilhokje zullen er 
infoborden worden gehangen die uitleg geven over de waterwinning, de planten en dieren die reeds aanwezig zijn in het water-
winningsgebied en die later te verwachten zijn, eens de aanplantingen groter worden.  
 
Op 18 november 2017 (Dag van de Natuur) kwamen de kindjes geboren in 2016, samen met ouders, broers, zussen en grootou-
ders naar het ‘Havenzicht’ om 12 maandbomen en een rij knotbomen aan te planten.  De 110 namen van de kindjes zijn vermeld 
op een naampaal. 
 
Deze winter worden ongeveer 2300 struiken voorzien en eind 2018 worden nogmaals 12 maandbomen als geboortegroen op het 
terrein aangeplant.

INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM  
056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be
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Groepsaankoop groene energie: inschrijven kan vanaf 1 december 2017! 
 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert voor de 7de keer een groepsaankoop van 100 % 
groene stroom en aardgas. Neem je ook weer deel? Het is goed voor je budget en voor het  
milieu.  Ook al nam je vroeger al eens deel, toch moet je elk jaar opnieuw inschrijven!

GROEPSAANKOOP 
GROENE  
ENERGIE 
Hoe werkt het? 
•  Inschrijven kan vanaf 1 december 2017 tot en met 7 februari 2018 via www.samengaanwegroener.be – West-Vlaanderen. 
Opgelet: Je hebt je eindfacturen van gas en/of elektriciteit nodig.
•  Het blijft gratis, vrijblijvend én eenvoudig.
•  De leverancier die op de veiling van 8 februari 2018 de scherpste tarieven biedt, doet jou een voorstel.
•  Pas daarna beslis je of je ook op het aanbod wil ingaan.  In dat geval brengt de nieuwe leverancier je overstap volledig in orde.  
 
Bedrijven en zelfstandigen met een verbruik tot 
100.000 kWh gas en 50.000 kWh elektriciteit  
kunnen dit jaar ook weer gratis deelnemen.
 
Heb je vragen? 
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be  
0800 76 101 (gratis)  
Sociaal Huis | Dienst Woon-Zorg | 056 65 07 70

KIES VOOR DUURZAME 
GESCHENKEN   
December is de cadeautjesmaand bij 
uitstek!  Kies voor duurzame en milieu-
vriendelijke geschenken!  Wanneer je 
houten speelgoed of papierwaren koopt, 
kijk dan zeker uit naar het PEFC-label op 
het product of de verpakking.  Dergelijke 
geschenkjes zijn heel makkelijk te vinden!   
PEFC-gelabelde producten kunnen met 
ecocheques gekocht worden. 
 
Als we willen dat onze bossen blijven 
bestaan, moeten we er met z’n allen een 
verantwoord aankoopgedrag op nahou-
den.  Het kopen van PEFC-gelabelde 
producten (hout of papier) draagt bij tot  
duurzaam bosbeheer. 
 
INFO: www.pefc.be

KURK HIER!  
VOOR NOG MEER RECYCLAGEPLEZIER.
 
Wijn- of cavaliefhebber?  In de eindejaarsperiode zullen er heel wat flessen 
ontkurkt worden.  Door kurken te verzamelen op het recyclagepark en te 
recycleren, kan het oogstritme van de kurkbomen gerespecteerd worden.  
Ook verenigingen, organisaties, horeca-uitbaters kunnen hier een steentje 
bijdragen! 
 
Kurk wordt vervaardigd van de schors van kurkeik, afkomstig uit het 
Middellandse-Zeegebied (Spanje, Portugal, Corsica).  Echte kurken worden 
steeds zeldzamer omdat de kurkeiken dreigen te verdwijnen.  De schors, eens 
verwijderd, goeit zeer langzaam weer aan (+/- 10 jaar) en het duurt zo’n 25 
jaar vooraleer de schors van een nieuw aangeplante eik voor de eerste keer 
geoogst kan worden.   
 
Kurk wordt gebruikt voor het afsluiten van flessen, voor schoenzolen,  
reddingsboeien, onderleggers, vloer- en wandtegels en als isolatiemateriaal.   
 
Waarom kurken recycleren?
Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus hergebruikt worden.  Het is een 
natuurlijk materiaal van hoge kwaliteit.  Door kurk te hergebruiken kunnen de 
kurkboomgaarden beter in stand gehouden worden en dragen we bij tot de af-
valbeperking.  Daarenboven biedt de recyclage werk aan langdurig werklozen.   
 
Waar?  
De inzameling gebeurt op de recyclageparken.  Imog werkt samen met Vlaspit 
voor de centralisatie van de kurken. 
 
Wat inzamelen? 
Kurkstoppen van wijn of bier, onderleggers in kurk, overschotten van kurk op 
rol of kurkisolatie en andere voorwerpen van zuivere kurk zonder metaal, leer 
hout, ...   
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PROJECTEN ONDERSTEUND DOOR GRIS 
Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking 
 
 
DOELSTELLINGEN GRIS
•  Advies verlenen over projecten die te maken hebben met internationale solidariteit. 
•  Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten, instellingen, individuen en andere organisa-
ties die betrokken zijn bij het bevorderen van internationale solidariteit. 
•  Op de behoeften afgestemde initiatieven voorstellen op gebied van internationale solidariteit. 
•  Onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie. 
•  Toelagen toekennen voor projecten, activiteiten en noodhulp.
 
PROJECTEN DIE IN 2017 EEN SUBSIDIE VANUIT GRIS ONTVANGEN HEBBEN
• Magarine Hope vzw: € 2000 
• Medical Center van Medlife foundation: € 400 
• Noodhulp hongersnood Soedan Oxfam: € 1250 
• Inleefreis voor scholen Broederlijk Delen: € 500 
• Bouwen Centre de Santé in Dabadou vzw Aniké: € 2000 
• Wereldpartnerschap Anti-Bwaki: € 2500

INFO: SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

TOELAGE PALLIATIEVE THUISZORG
 
Voor wie? 
Het OCMW verleent een toelage aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in 
de geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en de hulpmiddelen. 
 
Voorwaarden: 
• De aanvrager moet een inwoner zijn van de gemeente, er gedomicilieerd zijn en er 
zijn/haar hoofdverblijfplaats hebben. 
• De persoon moet een gelijkaardige toelage verkregen hebben via het RIZIV en  
hiervan een attest kunnen voorleggen.  Dit attest kan bekomen worden bij het  
ziekenfonds waarbij de palliatieve patiënt aangesloten is. 
 
Hoe aanvragen? 
Het aanvraagdossier tot het bekomen van de toelage palliatieve thuiszorg omvat: 
•  een officieel aanvraagformulier (te bekomen in het Sociaal Huis dienst Woon-Zorg) 
•  attest van het ziekenfonds waarop het recht op de toelage palliatieve thuiszorg van 
het RIZIV aangeduid is 
Het aanvraagdossier wordt ingediend bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis.

Bedrag: 
Eenmalig 250 euro. De aanvraag 
dient te gebeuren binnen de 2 
maanden volgend op de uitbetaling 
van de RIZIV-toelage.

INFO: SOCIAAL HUIS  
Dienst Woon-zorg | 056 65 07 70  
sociaalhuis@avelgem.be

 

AED-TOESTELLEN  
Sinds 2014 beschikt onze gemeente 
over het label ‘Hartveilige gemeente’. 
Dit label wordt toegekend door het 
Rode Kruis indien aan een aantal voor-
waarden voldaan is zoals het plaatsen 
van voldoende AED-toestellen en het 
organiseren van opleidingen hierrond. 
 
Een automatische externe defibril-
lator of AED is een draagbaar toestel 
dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartrit-
mestoornissen.  Direct reanimeren met 
een AED-toestel verdubbelt de overle-
vingskansen van het slachtoffer. 
 
Er zijn AED-toestellen op volgende 
locaties:  
Sportcentrum Ter Muncken (inkom), 
Voetbalstadion Ter Muncken (buiten-
sanitair), Spikkerelle /Tennisterreinen 
(hellend vlak Spikkerelle), 
Ontmoetingscentrum Kerkhove  
(zij-ingang), Ontmoetingscentrum 
Outrijve (kleedkamerblok).

• Hope For Relief Malawi: € 1500 
• Kalambwe Disability Group: € 500 
• Inleefreis NGO ASD: € 400 
• Bijdrage 11 11 11: € 2000 
• Noodhulp Myanmar Artsen Zonder Grenzen: € 1250
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OVERLIJDENS 
 
21.09.2017 Maria Bettens, weduwe van Léon Debaere
09.10.2017 Michael Vantieghem
10.10.2017 Leopold Van Damme, weduwnaar van Paulette Colpaert
12.10.2017 Alfred Vanmeenen, weduwnaar van Françine Hellin
13.10.2017 Nadine Maes, weduwe van Léon Declerck
19.10.2017 Irma Vandevelde, weduwe van Silvinus Vercoutere
20.10.2017 Lydia Vanderschelden, weduwe van Romain Defoor
20.10.2017 Eddy Vanderbeken, echtgenoot van Marijke Vandewalle
20.10.2017 Marietta Messiaen, weduwe van Hieronymus Van de Putte
30.10.2017 Edith Broucke, weduwe van Gerard Engelaere
31.10.2017 Lisette De Waele, echtgenote van Robert Schamp
04.11.2017 Michel Lamaire, echtgenoot van Hélène Derycke
05.11.2017 Marnick Deleersnijder
13.11.2017 Vera Djaló Neto
13.11.2017 Jeannine Lodewijckx, weduwe van Freddy Deflo
14.11.2017 Georges Passchier, weduwnaar van Yvonne Fasseur 
 
 
 HUWELIJKEN 
 
04.11.2017 Michael Deprez en Julie Vandekerckhove

WACHTDIENSTEN  
Apotheek: www.apotheek.be of  
0903 99 000 (€ 1,5/min.)   
Dokter: 056 64 75 20  
Inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00  
Tandarts: 0903 39 969

JUBILEA  
DIAMANTEN BRUILOFT
Julien Ronsse en Jacqueline Naessens 
(Vichte 17/10/1957)
 
GOUDEN BRUILOFTEN
André Dejagere en Rosanne 
Duponcheel (Bossuit 27/10/1967)

 GEBOORTEN
 
29.09.2017 Lily Verstraeten, dochter 
van Joen en Vanessa Reyntjens
09.10.2017 Lente Vanhaesebroucke, 
dochter van Jensey en Joni Deman
10.10.2017 Charlotte Renard, dochter 
van Morgan en Manon Schattens
23.10.2017 Bowie D’Haese, zoon van 
Diëgo en Shelly Debu
29.10.2017 Thias Malfait, zoon van 
Bennie en Marjolein Vandenbogaerde
01.11.2017 Roan Deloddere, zoon van 
Wim en Lies Demeulemeester
03.11.2017 Lucie Lewis, dochter van 
Thomas en Lieselotte Kesteleyn
05.11.2017 Tomas Degraeve, zoon van 
Thijs en Elly Voet

BLOEDINZAMELING  
Maandag 11 december 2017 
18.30 tot 21.00 uur
Sint-Jan Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem

EERSTE HULP VERLENEN IS 
GEMAKKELIJKER DAN JE DENKT!
Het Rode Kruis wil het je graag leren 
 
Wie snel kan optreden na een ongeval, kan vaak erger voorkomen.   
 
Op dinsdag 16 januari 2018 start een gratis cursus EHBO bij het Rode Kruis in 
Avelgem.  De lessenreeksen bevatten veel praktische oefeningen. 
Een volledige cursus bestaat uit 2 reeksen van 6 avonden:  
Reeks 1  
‘Eerste hulp’ omvat o.a. reanimatie, huidwonden, brandwonden, verstikkingen, 
verstuikingen … 
Reeks 2  
‘Helper’ is het vervolg op reeks 1 en omvat o.a. hersenschudding, hyperventi- 
latie, flauwte, tekenbeet … 
 
Praktisch 
Rode Kruislokaal, Yzerwegstraat 2, 8580 Avelgem  
2 reeksen van 6 avonden telkens op dinsdagavond van 19.00 tot 21.15 uur 
Reeks 1 start op dinsdag 16 januari 2018 (mogelijkheid om een test af te leggen 
op zaterdag 3 maart) 
Reeks 2 start op dinsdag 6 maart 2018 (mogelijkheid om een test af te leggen op 
zaterdag 28 april) 
Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens het jaar dat men de cursus volgt. 
 
INFO: Jacques Casteur | 056 64 62 62 | jacques.casteur@skynet.be 
Kurt T’Joens | 0468 21 75 11 | kurt.tjoens@telenet.be
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Kleuterturnen | woensdag 
2de kleuter: 15.00-15.45 uur 
1ste kleuter: 15.45-16.30 uur

Sportacademie | woensdag 
voor kinderen vanaf 3de kleuter tot 
en met het 6de leerjaar: van 13.20 
tot 15.00 uur. 
Zwemtest 
Om deel te nemen aan de zwemles-
sen moet het kind geslaagd zijn voor 
deze zwemtest.   

Zwemles voor kinderen 
Woensdag: 13.30-14.15 uur 
Vrijdag: 16.45-17.30 uur

Zwemvervolmaking 
Dinsdag: 16.30-17.15 uur 
Donderdag: 16.30-17.15 uur.  Enkel 
als je zwemles in de sportdienst hebt 
gevolgd.

Zwemschool 
Enkel voor kinderen die vorig jaar 
reeds waren ingeschreven in het 
zwemtraject van de sportdienst en 
jonger zijn dan 10 jaar (met inbegrip 
van het jaar waarin het kind 10 jaar 
wordt). Er mag maximaal aan 3 cycli 
per niveau zwemschool worden 
deelgenomen:
- Zwemschool brons | dinsdag  
17.15-18.00 uur
- Zwemschool zilver | vrijdag  
17.45-18.30 uur
- Zwemschool goud | woensdag 
16.15-17.00 uur  

Recreatief badminton 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag: voor de exacte uren 
contacteer de sportdienst.

Recreatief basket | donderdag 
20.30-22.00 uur

Ochtendzwemmen (8.00-8.45 uur) 
& middagzwemmen (12.00-13.00 
uur) op maandag, woensdag en 
vrijdag tijdens het schooljaar (niet 
tijdens de schoolvakanties) 
 
Baantjeszwemmen (18.30-20.00 
uur) op woensdag en vrijdag  
 
Seniorenzwemmen (vanaf 50 jaar): 
op vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur 
met eventueel aquagym.

Yoga | donderdag 
9.00-10.00 uur

SCHRIJF JE IN VOOR HET SPORTAANBOD 2018

Inschrijven: 
 Kleuterturnen, sportacademie en zwemtest: via de webshop  
of aan het loket van de sportdienst (betalen op voorhand). 
Zwemlessen, zwemvervolmaking, zwemschool:  via bevestiging 
op de mail van de sportdienst 
(betalen op voorhand via overschrijving of aan het loket).
Alle andere activiteiten: geen inschrijving vooraf nodig  
(betaling aan het loket of bij de redder per deelname). 
 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Watergewenning voor kinderen 
Woensdag: 14.30-15.00 uur 
Voor kinderen die niet slagen in de 
zwemtest. 

GEEN 
ZIN OM 
ALLEEN TE 
BLOKKEN?

Studenten hoger onderwijs kunnen opnieuw in de bibliotheek studeren.  Er is plaats voor 16 personen.  Inschrijven kan via 
bibliotheek@avelgem.be met als onderwerpsvermelding ‘studeren in de bibliotheek’ en met opgave van datum en uur of 
via het e-loket op avelgem.bibliotheek.be.  Wie ingeschreven is, krijgt voorrang (ingeschreven= aanwezigheid vereist).   
De studieruimte is niet open tijdens de sluitingsdagen van de bibliotheek.  Wifi is gratis beschikbaar.

Studieperiode:  
16.12.17-25.01.18  

van maandag tot en met 
vrijdag: 8.00-19.00 uur 

zaterdag: 9.30-12.30 uur 
 

Om ongestoord te  
kunnen werken gaan 

de deuren enkel open: 
maandag-vrijdag:  

8.00-8.30 uur.,  
13.00-13.30 uur  
15.00-15.30 uur  

zaterdag:  
9.30-10.00 uur. 
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THEMASTAND IN DE BIBLIOTHEEK 
Films rond het thema ‘feesten’

De bibliotheek beschikt over een ruime dvd–collectie.  In december wordt het thema ‘feesten’ in de kijker gezet:  
jaarfeesten, verjaardagen, reünies, bruiloften, afscheidsparty’s, eetfestijnen, straatfeesten, … 
 
In de catalogus (http://zoeken.avelgem.bibliotheek.be) kan je op zoek gaan naar onze televisieseries, speelfilms, musicals, 
wereldcinema, stand-up comedy, cabaret, documentaires,... Ook vind je er een uitgebreid overzicht van verfilmde boeken.

Praktisch
Dvd’s kan je gratis ontlenen voor twee weken.  Verlenging van de uitleentermijn met nog eens twee weken is mogelijk op 
voorwaarde dat de materialen niet door iemand anders gereserveerd zijn.  
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

VOORLEESHALFUURTJE    
Opa Pol leest voor in de bibliotheek 
Vrijdag 15.12.17 | 16.30-17.00 uur

Kinderen van 3 tot 7 jaar die van verhalen houden, zijn van harte welkom in onze 
knusse vertelhoek.  
 
Deze activiteit is gratis. De kinderen krijgen gratis een UiTPAS en sparen een punt  
bij ieder voorleeshalfuurtje. 
Twee punten kunnen ingeruild worden tegen een leuk gadget. 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

KERSTEVENT CONSERVATORIUM AVELGEM 
Een muzikale en sfeervolle aanloop naar Kerst in de Ridderzaal van het Conservatorium door de leerlingen van het 
Conservatorium. 
Vrijdag 22.12.17 om 18.30 uur.  De toegang is gratis, de plaatsen zijn beperkt dus reservatie op voorhand is verplicht!

INFO & RESERVATIE: CONSERVATORIUM | 056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be



 

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DEZE UiTKALENDER? 
 
De UiTdatabank is het medium bij uitstek voor verenigingen om promotie te voeren voor evenementen.  Wie invoert op 
http://www.uitdatabank.be haalt er veel UiT, want je moet maar één keer invoeren om je aanbod te zien verschijnen in  
honderden agenda’s, waaronder de UiTagenda in Avelgem Info, de digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!   
De activiteiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de deadlines: www.avelgem.be/deadlines.
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DIGIDOKTER: KOPEN EN VERKOPEN OP HET WEB 
Zaterdag 09.12.17 | 10.00-12.00 uur 
Zaal Ter Biest - Bibliotheek - Doorniksesteenweg 77A, Avelgem 
€ 5 of 10 UiTPASpunten - vooraf inschrijven is noodzakelijk 

In deze lezing verkennen we de sterk groeiende wereld van de ‘e-commerce’: webshops,  
vergelijkingssites, tweedehandsmarkten, veilingen, ...   
Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: veiligheid, betalingsmogelijkheden,  
verloop van de aankoop. 
 
INFO & INSCHRIJVEN: 
Bibliotheek: aan de infobalie | Spikkerelle: via de webshop www.avelgem.be/webshop 
Vormingplus : telefonisch 056 26 06 00 of www.vormingplusmzw.be

KERSTCONCERT 
“Nga Iwi E “ 

 
Zaterdag 16.12.17 | 19.00 uur 

Kerk Avelgem | € 12-€ 10 (VVK) 
 
 

In 2018 bestaat het Koninklijk Sint 
Martinuskoor 90 jaar.  Het feestjaar 
wordt ingezet met een kerstconcert 

onder de titel “ Nga Iwi E”, zij brengen 
kerstliederen van overal ter wereld. 
Met medewerking van The Cantar 

Company en het Avelgems percussie 
ensemble o.l.v. Steven Coeman en  
muzikale begeleiding door Nick De 

Cooman.  
 
 

INFO: Koninklijk Sint-Martinuskoor 
Avelgem | 056 64 41 06

  

Vrijdag 01.12.17 | 20.15 uur 
Spikkerelle, Scheldelaan 6,  
8580 Avelgem 
€ 15 - € 14 (-26/+65) 
 
Axl Peleman brengt heel wat 
gitaren mee die hem hebben be-
geleid en vergezeld doorheen zijn 
leven.  Hij laat de gitaren aan het 
woord en wordt hierin bijgestaan 
door begenadigd potloodkun-
stenaar Charel Cambré die de 
verhalen live zal illustreren.  Beide 
heren zijn volledig op elkaar inge-
speeld en zorgen voor een unieke 
avond met veel interactie.

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR 
spikkerelle@avelgem.be  
056 65 30 90  
www.avelgem.be/webshop

AXL PELEMAN 
De verhalen achter de gitaren 

(c) Charel Cambré
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JULIUS IN WINTERLAND 
 
Jeugdfilm 
Woensdag 13.12.17 
13.30 uur 
Spikkerelle 
€ 2 
  
Julius woont in het 
weeshuis.  Elk jaar kijkt 
hij uit naar Kerstmis, 
want dan komt de kerst-
man op bezoek.  Maar 
wanneer de grote  
jongens beweren dat de 
kerstman eigenlijk de 
vermomde schooldirec-
teur is, verliest Julius zijn 
geloof in alles wat met Kerstmis te maken heeft.  Tot er 
iets vreemds gebeurt: via een magische doos komt Julius 
in Winterland terecht.  
Daar ontdekt hij dat de kerstman is verdwenen. Met hulp 
van Herman, het marsepeinen varken, vertrekt Julius op 
tocht. Kan hij de kerstman vinden voor de grote dag is 
aangebroken? 
 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR  
spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90  
www.avelgem.be/webshop

HISTORISCHE 
NATUURWANDELING

Zondag 17.12.17 | 14.00 uur 
OC Waarmaarde (Rijtstraat 4) 

 
 

Onder leiding van Lieven Byls,  
expert historicus, verkennen we de 

Avelgemse Scheldemeersen.  We kij-
ken met een andere bril naar het land-
schap en de omgeving.  We lichten een 
tipje van de sluier van de opgravingen 

die in Avelgem plaatsvonden.  
 

Organisatie: Natuurpunt Zwevegem 
in samenwerking met Natuurpunt 

Avelgem 
 

INFO: NATUURPUNT ZWEVEGEM   
eddy.loosveldt@gmail.com   

056 64 50 07

  

 
BLACK
FRIDAY

-50%

Vrijdag 15.12.17 | 20.15 uur |  Spikkerelle | € 16 - € 15 (+65/abo) - € 8 (-26) 
 

CABANE is een tragikomische ode aan het leven in al zijn onvolmaaktheid.  
Over in de hoek zitten waar de klappen vallen en weer recht kruipen.  

Een verhaal over zonen van vaders en vaders van zonen, over broederliefde  
en over troost, bakken troost. Want soms is één plus één toch drie. 

Met: Robrecht Vanden Thoren, Titus De Voogdt en Joris Hessels 
 

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | spikkerelle@avelgem.be  
056 65 30 90 | www.avelgem.be/webshop

COMPAGNIE CECILIA   CABANE  
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MELD JE EVENEMENT EN GENIET VAN EEN  
GOEDE BEGELEIDING BIJ DE ORGANISATIE

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

WWW.LNE.BE/DIERENWELZIJN

DEPARTEMENT
LEEFMILIEU,
NATUUR &
ENERGIE

Bij het organiseren van een evenement komt er heel wat kijken. Wil je de straat afsluiten en/of 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. 
 
Hoe doen we dit? 
Wie een evenement (fuif, festiviteit, fietstocht, wijkfeest, markt, sportwedstrijd...) in Avelgem wenst te orga-
niseren dient dit tijdig te melden aan de evenementencel! De gemeente zorgt er vervolgens voor dat je als 
organisator tijdig over de nodige vergunningen en toelatingen beschikt. In die evenementencel zitten vertegen-
woordigers van brandweer, politie, Rode Kruis, technische dienst, dienst mobiliteit, dienst jeugd en cultuur en 
de sportdienst. 
 
Hoe je evenement melden? 
Dit doe je door online het meldingsformulier in te vullen via www.avelgem.be/evenementenloket.  
Doe je dit liever niet online dan kan je jouw evenement ook persoonlijk melden aan het evenementenloket in 
GC Spikkerelle.   
Hou rekening met de deadlines!  Het niet tijdig melden van jouw geplande evenement aan de evenementencel 
kan leiden tot het weigeren van de aanvraag.  De deadlines vind je via www.avelgem.be/evenementenloket.

Vraag tijdig je toelating!
Plan je een evenement?

 

AFSCHIETEN VUURWERK
Traditioneel schieten we met eindejaar feestvuur-
werk af.   
Vuurwerk afschieten in Avelgem kan alleen na  
toelating van de burgemeester.  Vraag je toelating 
voor de eindejaarsfeesten tijdig aan.  Dit kan digitaal 
via het E-loket op de website van de gemeente.   
 
Vuurwerk is mooi en indrukwekkend maar ook  
gevaarlijk.  Koop enkel wettig en veilig vuurwerk  
met kwaliteits- en veiligheidslabels. 
 
Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en 
flitsen zijn voor veel dieren angstaanjagend.  
Verwittig buren en landbouwers uit je omgeving tijdig 
zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.  
Bekijk bij de aankoop van vuurwerk ook de geluids-
arme alternatieven. 
 
Hou iedereen op een veilige afstand én volg goed de 
gebruiksaanwijzing.  Jaarlijks gebeuren er ongeval-
len met blijvende lichamelijke letsels en/of materiële 
schade. 

 EVENEMENTENLOKET 
www.avelgem.be/evenementenloket 
 
AANVRAAG AFSCHIETEN VUURWERK 
www.avelgem.be/e-loket 


