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VERKEERSMAATREGELEN 
 
Op donderdag 10 mei passeert de wielerwedstrijd 
Omloop der Drie Provincies voor juniores door 
Avelgem en vinden er ook enkele plaatselijke  
rondes in Outrijve en Moen plaats. 
 
- Vanaf 14.00 uur tot het einde van de wedstrijd is 
het verkeer met voertuigen tegen de rijrichting van 
de koers verboden. 
-  Voor het verkeer komende van Spiere-Helkijn en 
Bossuit richting Outrijve en Avelgem is er een  
omleiding voorzien via Helkijn en Celles. 
- Er is parkeerverbod in de Okkerdriesstraat, 
Beiaarddreef, Molenstraat, deel Heestertstraat, 
Kanaalweg, Sint-Pietersstraat, deel 
Doorniksesteenweg, Bevrijdingslaan en Varent.

OMLOOP DER DRIE PROVINCIES 
Voor de Omloop der Drie Provincies voor wielertoeristen op zaterdag 12 mei is er parkeerverbod in de Sint-Pietersstraat.
 
Alle tijdelijke verkeersmaatregelen zijn te vinden op de gemeentelijke website:  
https://www.avelgem.be/tijdelijke-verkeersmaatregelen.

DIENSTEN 
GESLOTEN

Het Gemeentehuis, het Sociaal Huis en Spikkerelle zijn gesloten op dinsdag 1,  
donderdag 10, vrijdag 11 en maandag 21 mei 2018.   
 
De bibliotheek is gesloten op dinsdag 1, donderdag 10 en maandag 21 mei 2018. 

Op woensdag 16 en 23 mei komen er belastingambtenaren naar het gemeentehuis om jou te helpen bij het invullen van jouw 
aangifte.  
 
AFSPRAAK MAKEN VERPLICHT 
Om wachttijden te vermijden, wordt er voortaan alleen nog op afspraak gewerkt.  De afspraken zijn per aangifte.  
Breng je meerdere aangiftes mee?  Dan moet je dit duidelijk vermelden bij het inschrijven.  
Inschrijven via 056 65 30 30, hou je identiteitskaart bij de hand want we hebben jouw rijksregisternummer nodig.  
 
WAT BRENG JE MEE 
De identiteitskaart van de belastingplichtige vermeld op de aangifte, belastingformulieren, loonfiches, fiscale attesten, bewijs  
van pensioensparen, documenten van kapitaalaflossing van een lening …

ZITDAGEN BELASTINGEN 2018 
ALLEEN NOG OP AFSPRAAK! 

Het sportcentrum (sporthallen en zwembad) en de sportdienst zijn gesloten op maandag 30 april, dinsdag 1, donderdag 10,  
vrijdag 11, zondag 20 en maandag 21 mei.  Enkel op voorhand aangevraagde en toegestane activiteiten kunnen doorgaan.  
 
Het recyclagepark is gesloten op dinsdag 1, vrijdag 11 en op zaterdag 12 mei 2018.  

De huisvuilophaling van donderdag 10 mei verschuift naar zaterdag 12 mei 2018. 

(c) Wielerclub Demeyer Hand in Hand
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NIEUW  
REISPAS IN SUPERDRINGENDE PROCEDURE IN 4,5 UUR   
 
Via de superdringende procedure kan je in 4,5 uur een internationaal reispaspoort bekomen.  De reispas kan na 4,5 uur  
afgehaald worden in het loket van de FOD Buitenlandse Zaken in de Koloniënstraat in Brussel.  Let wel: de aanvraag dient voor 
15.00 uur te gebeuren in Avelgem op de dienst Burgerzaken om nog op diezelfde dag te kunnen worden afgehaald in Brussel 
voor 20.00 uur.   
De voorwaarden om een reispaspoort in superdringende procedure aan te vragen zijn beperkter en strikter!  Informeer steeds 
vooraf bij de dienst Burgerzaken of je in aanmerking komt voor deze procedure. 
 
Kosten
Volwassenen : € 310 | Jonger dan 18 jaar: € 280 

Wat moet je meebrengen? 
• Identiteitskaart.
•  1 recente pasfoto die voldoet aan de normen voor pasfoto’s 
 
MEER INFO: http://diplomatie.belgium.be  
DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

FEEST 75-JARIGEN
Woon je in Avelgem en ben je geboren in 1943?   
Vier dan met ons mee op 10 november 2018 in Salons Alta Ripa.  Noteer deze  
datum alvast in je agenda! 
Meer info: Sylvain Taelman 056 64 55 85.

KANAPEE  
BOUWCAMPING BOSSUIT 
 
Nog geen concrete plannen voor de zomer?  Liever een ‘staycation’ dan een wereldreis?  
Zin om samen met vrienden en buren in jouw buurt creatief aan de slag te gaan?   
Ben je een handige Harry of Harriette met groene vingers en zin voor initiatief?
  
Kom dan op 15, 16 en 17 juli mee fabriceren, bricoleren, modelleren en kamperen in de tuin van de oude pastoriewoning 
(naast de Kunstkerk).  Wij zorgen voor begeleiding, materiaal en een goeie ambiance.  Voor alle leeftijden!  We bouwen van 
10.00 tot 17.00 uur.  Overdag creëren we speelnatuur, ’s avonds genieten we van een gratis openluchtfilm en een concert.  
  
INFO:  www.komkanaperen.be 
KANAPEE is een project van de provincie West-Vlaanderen en Stadlandschap Leie en Schelde i.s.m. de gemeente Avelgem  
en Bolwerk.
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Er wordt gewerkt aan een nieuwbouw in Outrijve voor ‘t Speelplein.   
Hierdoor zal de speelpleinwerking in de zomer van 2018  

in Spikkerelle plaatsvinden en niet in Outrijve. 

De Kinderclub gaat zoals gebruikelijk door in het OC van Kerkhove.  
Grabbelactiviteiten gaan op diverse locaties door  

afhankelijk van het soort activiteit.   
 

Raadpleeg de Vakantiekalender of  
www.avelgem.be/vakantieaanbod 
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LEEFOMGEVING

BEVEILIG OOK IN DE 
ZOMER JE HUIS TEGEN 
INBRAAK 
 
Ga je op reis, deel dit dan niet op Facebook.  Het is ook 
een goed idee om een buur of familielid de post uit de 
bus te laten halen en regelmatig een kijkje in je woning 
te laten nemen. 
MEER TIPS: www.diefstalpreventieadviseur.be  
www.1dagniet.be

 
GEMEENTE AVELGEM DOET 
MEE MET CURIEUZENEUZEN
Meting impact verkeer op luchtvervuiling 
 
 

 
CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een onderzoek waarbij op 20.000 verschillende locaties de concentratie aan stikstofdioxide 
(NO2) in de straat wordt gemeten.  Iedereen kon zich kandidaat stellen om mee te werken met het onderzoek.  
 
Ook het gemeentebestuur neemt deel aan de meetcampagne en zal een meetkit gedurende een maand plaatsen ter hoogte 
van het Gemeentehuis en het Sociaal Huis. 
 
Wetenschappers zullen de gegevens analyseren. Door stikstofdioxide te meten, krijg je een beter beeld van de invloed van  
het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen.
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GEZOCHT: 
Vrijwilligers voor 
huiswerk- 
begeleiding

Iedere maandag na school (16.10 uur - 
16.45 uur) is er huiswerkbegeleiding in de 
school van Outrijve.  De belangrijkste taak 
van de vrijwilliger is het ondersteunen, 
begeleiden en motiveren van de leerlingen.  
Vrijwilligers geven geen bijles en hoeven  
geen expert te zijn in taal of wiskunde.  
Je helpt de leerlingen met hun planning, 
ondersteunt hen bij het lezen en geeft hen 
een duwtje in de rug indien nodig.  Er is 
een beurtrol voor de vrijwilligers, zo kan 
je zelf kiezen welk moment voor jou het 
meest geschikt is. 
Kriebelt het bij jou om leerlingen te  
begeleiden en te motiveren?  
Contacteer ZOHRA.

INFO: ZOHRA, Leopoldstraat 66,  
Avelgem | 056 65 30 36  
zohra@avelgem.be

GEMEENTELIJKE HUURPREMIE 
 
Sta jij al minstens 1 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning?  Dan kan je een gemeentelijke huurpremie aanvragen.   
Die bedraagt € 50 per maand, wordt toegekend voor 1 jaar en kan jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. 
 

 
 
 
 

GRATIS ENERGIESCAN? 
 
Een energiescan laten uitvoeren biedt alleen maar voordelen!  Je komt te weten hoe je minder kan betalen voor energie,  
er worden gratis energiebesparende materialen aangereikt en je krijgt een resem tips!   
 
Een energiescan kan gratis als je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: 
§je doet beroep op schuldbemiddeling of begeleiding door OCMW/CAW 
§je huurt een woning van sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij 
§je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur 
§er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie  
§je betaalt minder dan € 462,74 huur  
§je hebt recht op een sociale maximumprijs voor elektriciteit of aardgas 
§je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas 
§je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds 
§je hebt een laag inkomen

Je komt niet in aanmerking als je: 
§al in een sociale woning woont 
§huurt van een familielid tot de tweede 
graad 
§meer verdient dan het toegestane 
maximum 
§reeds recht hebt op de Vlaamse huur-
subsidie of Vlaamse huurpremie

De huurpremie wordt stopgezet als je: 
§verhuist naar een sociale woning 
§geschrapt bent van de wachtlijst 
§een eigen woning of bouwgrond 
verwerft 
§verhuist naar een andere gemeente 
§niet meer voldoet aan de 
voorwaarden

Voorwaarden voor huurpremie: 
§de kwaliteit van de woning 
§de hoofdverblijfplaats in Avelgem 
hebben 
§de huidige huurprijs 
§de inschrijfdatum op de wachtlijst 
§ het jaarinkomen 

 
INFO: DIENST WOON-ZORG |  
056 65 07 70 | woonzorg@avelgem.be
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OVERLIJDENS 
 
09.02.2018 Luc Versichele
17.02.2018 Joseph Kindts, weduwnaar van Cécilia Devos
04.03.2018 Achiel Debaere
05.03.2018 Louis Soris, weduwnaar van Jacqueline Vanhoegaerden
20.03.2018 Arlette Derycke, weduwe van Etienne Thomaes
20.03.2018 Roger Impe
20.03.2018 Bernice Kints, weduwe van André Forment
22.03.2018 Martha Braeckelaere, weduwe van Emile Vanovertveldt
25.03.2018 Juliaan Vansteenbrugge, echtgenoot van Francine Dumoulin
27.03.2018 Henri Cluyse, weduwnaar van Cecilia Buysse
07.04.2018 Maria Voet, weduwe van Henri Muylaert 

  GEBOORTES 
 
05.03.2018 Akim Bah, zoon van Moussa en Aissa Bah
07.03.2018 Théa Delegnies, dochter van Benoît en Stéphanie Preux
09.03.2018 Emilio Lems, zoon van Jordy en Evi Thomas
10.03.2018 Féline Van Caeneghem, dochter van Steven en Tiffany Maes
13.03.2018 Eléonore Coussement, dochter van Stijn en Line Cabbeke
15.03.2018 Lyana De Herder, dochter van Vanessa
18.03.2018 Emma Buyssens, dochter van Giovanni en Astrid Bevernage
18.03.2018 Noor Buyssens, dochter van Giovanni en Astrid Bevernage
26.03.2018 Camille Kindt, dochter van Thomas en Elien Hoedt
28.03.2018 Luìz Nottebaert, zoon van Sven en Machteld Depraetere
23.03.2018 Victor Kindt, zoon van Pieter-Jan en Griet Depraetere
02.04.2018 Noah Lemarcq, zoon van Karel en Marie Muhawelimana
03.04.2018 Zoë Vanreckem, dochter van Frédéric en Wendy Verplancken

JUBILEA   
- Andreas Meerschaert en Jacqueline 
Deviaene - Diamanten Bruiloft 
(Waarmaarde 12/04/1958)
- Jozef Garrez en Marléne Vandenberghe 
Diamanten Bruiloft  
(Avelgem 12/04/1958)
- Marc Castelain en Jacqueline Piers 
Gouden Bruiloft (Kerkhove 15/04/1968)
- Gilbert Dumazy en Simone Seynaeve 
Diamanten Bruiloft  
(Sint-Denijs 12/04/1958)
- Roger Van Moorleghem en Maria 
Demeestere - Diamanten Bruiloft  
(Moen 12/04/1958) 

HUWELIJKEN  
16.03.2018 Bart Putman en Ann Dubois 

29.03.2018 Frank Delporte en Ronny 
Hauspie

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 399 69

PREVENTIE BAARMOEDERHALSKANKER 
Mei: maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is makkelijk op te 
sporen door om de drie jaar een uitstrijkje 
te laten nemen van je 25ste tot en met 
je 64ste.  Op die manier kan je de ziekte 
vroegtijdig opsporen en beter behandelen.   
 
In Avelgem is de totale dekkingsgraad van 
de vrouwen die tot de geschikte leeftijds-
categorie behoren voor dit onderzoek, 
slechts 59,8 %.  Dit moet naar omhoog. 
  
MEER INFO   
info@bevolkingsonderzoek.be   
www.bevolkingsonderzoek.be/
baarmoederhalskanker
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START 
TOERISTISCH 
SEIZOEN 
ONTDEK DE TROEVEN VAN 
AVELGEM! 

In Spikkerelle is de dienst Toerisme 
gehuisvest.  Je kan er terecht voor 
toeristische informatie, fietskaar-
ten, wandelkaarten, ruiterkaarten, 
brochures, flyers, toeristische tips en 
informatie.   
 
De toeristische troeven van Avelgem 
zijn gebundeld in een gratis toeris-
tische brochure die ook in het Frans 
te verkrijgen is.   
 
INFO: SPIKKERELLE | 056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be 
Open: ma, di, do 9.00-12.00 uur | wo 
14.00-18.00 uur | vr 14.00-19.00 uur

NIEUW:  
ONLINE 
PLATFORM VOOR 
KINDEROPPAS  
www.kinderoppasdienst.be   
De kinderoppasdienst van de 
Gezinsbond is ruim verspreid in 
Vlaanderen en Brussel.  Nu dus ook 
digitaal via www.kinderoppasdienst.
be.   In enkele muisklikken vind je een 
babysitter.  Zoek het dus niet te ver 
en vertrouw op de professionele aan-
pak van de kinderoppascoördinator.  
Zo is je kind steeds in goede handen! 
 
Wil je zelf kinder-
oppasser worden?  
Neem dan zeker 
contact op voor meer 
informatie!

De gemeentebesturen Avelgem en Zwevegem werken samen met 
Marnixring De Vlaschaard aan een cultureel vijfjarenproject:  
de realisatie van het “Poëziepad van A tot Z”.  
Jaarlijks worden twee gedichten langs de oude spoorwegbedding 
tussen Avelgem en Zwevegem geplaatst: het winnende gedicht van 
een poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks 
aangestelde curator.  Een vleugje poëzie midden het natuurschoon 
van het wandel- en fietspad tussen de Ijzerwegbrug te Avelgem en 
het station te Zwevegem. 
 
Momenteel staan reeds gedichten op 6 locaties langs het fiets- en 
wandelpad: aan het Fietsrustpunt Avelgem, aan de Voetweg 22 in 
Heestert; aan de Zwarte Brug in Moen; aan Moen-Heestert Statie; aan de Ijzerwegbrug en Rijtbrug in Avelgem. 
 
In 2018 werd de poëziewedstrijd voor de vierde keer georganiseerd met als curator Karlijn Sileghem.  Zij koos voor het thema 
“De schemering”. Een record aantal inzendingen (169!) werd bezorgd aan de juryleden: curator Karlijn Sileghem, Philip Hoorne, 
Lut de Block, Joris Denoo en Barbara Delft.  De twee gedichten van deze editie zullen een plaats krijgen op de oude spoorweg-
bedding in Zwevegem-Knokke, langs het Guldensporenpad en de Orveytwandelroute. 
 
De bekendmaking van de winnaars en de onthulling van het bekroonde gedicht vindt plaats op zondag 27 mei 2018 om 10.30 
uur te Zwevegem.  Hou de website in de gaten voor verdere info.  Alvast van harte uitgenodigd. 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be 

POEZIE VAN A TOT Z  Poëziepad langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem 
Onthulling winnend gedicht poëziewedstrijd 2018  
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STUDEREN IN DE BIB 
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf zaterdag 19 mei 
tot en met donderdag 21 juni 2018 studeren in de biblio-
theek.  Dit op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
19.00 uur, op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur.  Ter Biest 
wordt ter beschikking gesteld als studiezaal voor maximaal 
16 personen.  Bij vooraf geplande reservaties van de zaal 
wordt de leeszaal gebruikt. 
 
Ingeschreven studenten krijgen voorrang. Inschrijven kan 
via bibliotheek@avelgem.be met als onderwerp ‘studeren 
in de bibliotheek’ en met opgave van datum en uur of via 
het e-loket op avelgem.bibliotheek.be  
(ingeschreven = aanwezigheid vereist). 
 
Om ongestoord te kunnen werken gaat de deur enkel open op maandag tot vrijdag van 8.00 tot 8.30 uur, van 13.00  
tot 13.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur.  Op zaterdag van 9.30 tot 10.00 uur. 
 
Er wordt in stilte gestudeerd. Groepswerk is niet toegelaten. Het geluid van laptop, gsm of tablet wordt uitgezet. 
Persoonlijke bezittingen worden niet onbeheerd achtergelaten.  De werkplek wordt bij het verlaten van de bibliotheek 
opgeruimd.  Wifi is gratis beschikbaar. 
 
Succes met de examens! 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be 

SPORTDIENST ZOEKT De sportdienst van Avelgem is op zoek naar sportbegeleiders, sportlesgevers 
en zwemlesgevers 

SPORTBEGELEIDERS 
- Taken: activiteit begeleiden (bijv. badminton, basket) op een weekavond gedurende 1,5 tot 2,5 uur; materiaal klaarzetten en 
opruimen; actief participeren; deelnamegelden ontvangen 
- Inbegrepen: kostenvergoeding; verzekering; opleiding 
 
 SPORTLESGEVERS VOOR SPORTACADEMIE EN KLEUTERTURNEN 
- Taken: les geven aan een groepje van 15-20 kinderen op woensdagnamiddag tijdens de sportacademie; begeleiding bij het 
kleuterturnen 
- Inbegrepen: tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen voor de sportacademie; kostenvergoeding voor het kleuterturnen, 
verzekering, briefing 
 
ZWEMLESGEVERS EN/OF BEGELEIDERS VOOR HET ZWEMTRAJECT 
- Taken: les geven aan een groepje van max. 6 kinderen (lesgever); aandoen drijfmiddelen (begeleider); toezicht (begeleider) 
tijdens de zwemles 
- Inbegrepen: tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen voor de lesgevers; kostenvergoeding voor de begeleiders; verzekering; 
briefing. 
 
INFO en kandidatuur indienen: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

   VRIJE TIJD



 

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 hon-
derden agenda’s, waaronder de UiTagenda in Avelgem Info, de digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!  De activi-
teiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de deadlines: www.avelgem.be/deadlines.
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

Opa Pol en Nina lezen voor  
in de bibliotheek 
Vrijdag 18.05.18 | 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 krij-
gen 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

DIGIDOKTER: ‘BIJLEREN MET APPS’ 
Zaterdag 05.05.18 | 10.00-12.00 uur | Ter Biest 
(Bibliotheek Avelgem) | € 5 of 10 UiTPASpunten  
In deze sessie komt onder meer het volgende aan bod: 
de apps van Google en Wikipedia, YouTube, Duolingo, 
Google Translate, Google Goggles... 
  
INFO & INSCHRIJVEN (vooraf inschrijven is noodzakelijk):  
Bibliotheek: aan de infobalie of via  
avelgem.bibliotheek.be 
Spikkerelle: via www.avelgem.be/webshop 
Vormingplus: telefonisch 056 26 06 00 of  
www.vormingplusmzw.be

VOORLEESHALFUURTJE 

LEZING BRANDPREVENTIE 
‘Oei, wat wordt het heet’ 
Maandag 14.05.18 | 14.00 uur | Spikkerelle 
Gratis 
 
Een brandweerman komt een boeiende uiteenzetting 
geven over brandpreventie.  Hoe kan je je huis beter 
inrichten om brand te voorkomen?  Hoe reageer je 
snel en efficiënt bij brand of rookvorming?  Je komt het 
allemaal te weten... 
 
ORGANISATIE: VFG AVELGEM   
vfg.avelgem@telenet.be



VREDESWANDELING  
‘DE GROOTE OORLOG’ 
Woensdag 16.05.18 | 19.00 uur | Start aan het Station van Avelgem 
Gratis 
 
Samen met Michel Decru van Goka wan-
delen we door de gemeente en staan we 
stil bij een aantal plaatsen en gebouwen 
die een rol gespeeld hebben in WOI.   
We starten onze tocht aan het station  
van Avelgem.  Vooraf reserveren. 
 
ORGANISATIE 
DAVIDSFONDS AVELGEM 
davidsfonds.avelgem@gmail.com
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LEZING ‘IRRATIONALITEIT’ 
Dinsdag 15.05.18 | 14.00 uur | Zaal De Meerschblomme  
€ 8 - € 5 (leden) 
 
In deze uiteenzetting komen we meer te weten over selectief geheugen,  
verstoorde waarnemingen, fout opslaan van waarnemingen, ... 
Een specialist in deze materie is Piet De Brouwer.  Hij was politiecommissaris en 
docent aan de officiersschool.  Tegenwoordig is hij zaakvoerder van een bedrijf 
dat focust op leiderschapsontwikkeling, imago en communicatie.  
 
ORGANISATIE: VLAS | dedeyne.dierk@skynet.be 

  

WANDELTOCHT 
Woensdag 23.05.18 | 13.30 uur 
Start: sportcentrum Avelgem  
Gratis 
 
Wandel over een afstand van 7 km 
langs hoofdzakelijk verkeersvrije en 
pittoreske wegen in Avelgem.  De 
wandeling is geschikt voor kinderen, 
ouders, grootouders en toegankelijk 
voor kinderwagens.    
 
ORGANISATIE: BASISSCHOOL DE 
TOEKOMST | 056 65 01 40  
bs.avelgem@g-o.be

INFOSESSIE  
INTERNET EN PRIVACY 
Woensdag 16.05.18 | 20.00 uur | Ter Biest 
€ 5 | Korting van € 1 voor leden van de Gezinsbond (op spaarkaart)  
en van de bibliotheek 
 
Geschikt voor ouders (van kinderen van 6 tot 16 jaar) en voor  
leerkrachten.  N.a.v. week van de opvoeding. 
 
Kinderen zijn dagdagelijks actief of het wereldwijde web, maar zijn niet 
altijd op de hoogte van de do’s en de don’ts rond privacy.  Tijdens deze 
infosessie leert (kinder)psychologe Mieke Duthoo ons hoe we controle 
kunnen houden over welke gegevens we op het internet te grabbel 
(laten) gooien.  We werken met getuigenissen  van kinderen/jongeren, 
ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders 
zicht op het mediagebruik van jongeren.  
De vorming is interactief met onder meer een quiz en een stellingen-
spel.  Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt. 
 
ORGANISATIE: GEZINSBOND GEWEST AVELGEM EN AFDELINGEN 
GROOT-AVELGEM EN BIBLIOTHEEK AVELGEM 
056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be 
Inschrijven vóór 14.05.18 via het e-loket op avelgem.bibliotheek.be of  
christian.lagrange@outlook.com of bibliotheek@avelgem.be.
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HET EVENEMENTENTERREIN:  
PUUR GENIETEN 
 
Op het evenemententerrein naast 
Spikkerelle kan je rustig genieten van 
de mooie omgeving, voetballen, pick-
nicken, barbecueën, ravotten op het 
speelpleintje, ... 
De publieke barbecue is weer geopend 
en kan dus vrij gebruikt worden, dit tot 
eind oktober.   
Je hoeft niet op voorhand te reserve-
ren.  Wens je exclusief gebruik voor 
bijvoorbeeld grote evenementen, dan 
moet je een aanvraag indienen via het 
evenementenloket  
(www.avelgem.be/evenementenloket).
Respecteer de tien regels die  
geafficheerd zijn bij de barbecue.  INFO  DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90  

spikkerelle@avelgem.be

START BBQ-SEIZOEN 

DE PUBLIEKE 
BBQ IS WEER 
OPEN!


