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Ontdek het vernieuwde
fietsnetwerk!
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Sinds 28 maart is het nieuwe fietsnetwerk West-Vlaanderen
geopend. Het fietsnetwerk is nog meer dan vroeger een paradijs
voor de fietser! Met meer dan 3000 km fietsnetwerk en meer dan
1000 knooppunten biedt het fietsnetwerk eindeloos fietsplezier!
In het netwerk zijn meer dorpen, natuurgebieden, bezienswaardigheden
en autovrije fietspaden opgenomen. Verder is het netwerk ook veiliger en
aantrekkelijker voor de fietsers.
De knooppunten werden hernummerd, er kwamen 20 000 nieuwe borden
die meer opvallen door de dikkere pijlen en meer contrasterende kleuren.
Het nieuwe fietsnetwerk speelt in op enkele evoluties. Zo is de recreatieve fietser geëvolueerd met betere en snellere fietsen. Ook de fietsinfrastructuur is verbeterd, denk maar aan de fietsersbruggen en -tunnels.
De oude kaarten van het fietsnetwerk West-Vlaanderen kunnen niet meer
gebruikt worden. Die van de fietsroutes blijven wel bruikbaar.
De nieuwe fietsnetwerkkaarten, de kaarten van de fietsroutes en heel wat
wandelkaarten (onder meer de Mirawandelroute, de Bouvriewandelroute
of de wandelnetwerkkaarten) zijn te koop in de sportdienst, Spikkerelle,
de Bibliotheek en online via de site van Westtoer. In Spikkerelle en de
bibliotheek is ook de volledige fietsbox te verkrijgen.

Meer info en online verkoop van kaarten: www.westtoer.be
of spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90.

Feest van de
55-plussers
Buffet en
revueshow
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Uw gemeente

Wijziging datum
ophaling huisvuil
deelgemeenten

Diensten gesloten
Het Gemeentehuis, Sociaal Huis en Spikkerelle zijn
gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en maandag 16 mei.
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei.
De Bibliotheek is gesloten op donderdag 5 en maandag 16 mei.
De sportdienst, de sporthal en het zwembad zijn gesloten op zondag 1, donderdag 5, vrijdag 6, zondag 15 en maandag 16 mei. Enkel
op voorhand aangevraagde en toegestane reservaties kunnen plaatsvinden tijdens deze periode.
Sportdienst: Tijdens de gewone openingstijden (zie www.avelgem.be)
kan je terecht voor de volledige dienstverlening. Op vrijdag vanaf
16.30u en op zaterdag is er echter beperkte dienstverlening en kunnen er geen administratieve verrichtingen gebeuren (inschrijvingen,
aanmaken UiTPAS en vrijetijdspas, …).

Naar aanleiding van O.L.H.
Hemelvaart wordt de ophaling
van het huisvuil van donderdag
5 mei verplaatst naar woensdag
4 mei (voor de deelgemeenten).
Meer info: Dienst Milieu
056 65 30 30
milieu@avelgem.be

Denk tijdig aan je reisdocumenten!
Binnenkort op reis naar het buitenland? Door je reisdocumenten tijdig aan te vragen, voorkom je heel
wat moeilijkheden en kosten. Je bekijkt best welke reisdocumenten je in je bezit hebt en hoe lang ze nog
geldig zijn.
• Sommige landen eisen dat de documenten nog x-aantal maanden geldig zijn na de terugreis.
• Het papieren document dat je kreeg bij aangifte van verlies/diefstal van je elektronische identiteitskaart
is niet geldig in het buitenland.
• Ook minderjarige kinderen hebben voor alle buitenlandse reizen een identiteitsdocument nodig.
Mogelijke reisdocumenten met hun aflevertermijn en kostprijs:
Reisdocument

eid

Kids-id

Waar aanvragen?
Wat
meebrengen?

Dienst bevolking
1 recente pasfoto met witte
achtergrond (max. 6 maand
oud)

Dienst bevolking
1 recente pasfoto met
witte achtergrond (max.
6 maand oud)

Aflevering bij
gewone
procedure
Aflevering bij
spoedprocedure

Na +/- 3 weken - €15

Na +/- 3 weken - €6

Na 3 werkdagen - €120

Na 3 werkdagen - €110

Aflevering bij
zeer dringende
spoedprocedure

Na 2 werkdagen - €180

Na 2 werkdagen - €170

Internationaal
reispaspoort
Dienst bevolking
1 recente kleurpasfoto
met witte achtergrond
zonder glimlach of tanden
zichtbaar (max. 6 maand
oud)
5 werkdagen na dag
aanvraag - €75 (volw);
€45 (-18 jaar)
Volgende werkdag mits
aanvraag voor 15u - €250
(volw); €210 (-18 jaar)

Een visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van bestemming.
Meer info: Dienst Burgerzaken | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be
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Leefomgeving

Straatkolken zijn geen vuilnisbakken
Een straatkolk is geen afvalputje of rioolrooster.
Straatkolken zijn uitsluitend bedoeld voor het
afvoeren van regenwater dat op het openbaar
domein valt. Gooi er dus geen afval of afvalwater in. Etensresten, blikjes, frituurvet of verf
worden heel veel in de straatkolken gegooid.
Op een locatie in Avelgem werden er zelfs autoonderdelen in de straatkolk gedeponeerd. Vaak
worden in de straatkolken ook bladeren, zand
en bouwafval geveegd waardoor ze verstoppen en het regenwater niet meer kan weglopen.
Verstopte straatkolken vergroten het risico op
overstromingen. Zorg er dus voor dat de straatkolken in je straat regenwater kunnen afvoeren
en gebruik ze niet als vuilnisbakken.

Met dit afval kan je terecht op het recyclagepark van Imog in Moen.

© Shutterstock

De eerste 100 kg per
beurt aangevoerd asbesthoudend afval, met een maximum van
200 kg per gezin per jaar, zijn gratis. Wie meer asbestafval aanbiedt, betaalt de rest zelf tegen kostprijs van verwerking.
Denk er bij het verwijderen van asbest aan dat het niet gebroken mag worden. De vezels zijn immers schadelijk voor de longen. Bescherm jezelf bij het slopen door een masker, stofbril,
handschoenen en aangepaste kledij te dragen.
Meer info: www.asbestinfo.be of de folder ‘Asbest in en om het
huis’ (te verkrijgen bij de milieudienst) | milieu@avelgem.be.
Openingsuren recyclagepark Imog Moen (St.-Pietersbruglaan 1):
Ma, di, woe, do, vrij: 7u-19u; za: 8u-16.30u

Inschrijfstrook
Feest 55-plussers
DO 26 mei 2016

Op het recyclagepark
in Avelgem wordt
geen asbestafval meer
aanvaard.

"

Wist je dat IMOG ook een apart ophaalsysteem heeft voor de inzameling van asbest?
Meer info: www.imog.be of bel gratis: 0800 99 827

Buffet en revueshow in Spikkerelle: 25 euro

Wijzigingen inzameling
asbest

Om in te schrijven bezorg je dit strookje samen met gepast geld
aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad in het
gemeentehuis op
DINSDAG 17 mei 2016 van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Meer info:
Dienst Openbare werken en Patrimonium |
056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be
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Vrije tijd

Alice Festival
in (W)onderland
Muziektheater gebracht door de woordklassen,
het kinderkoor en het muziekensemble van het
Conservatorium Kortrijk afdeling Avelgem i.s.m.
de leerlingen beeldende kunst GAVKA.
Programma
19u: Deel 1 ‘Chapiteau’ - Familievoorstelling
20.30u: Deel 2 ‘Chateau’ - Horrorverteltheater
(geschikt voor 12+)
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Schrijft/schrijven zich in voor het feest van de 55-plussers (buffet + revueshow) in Spikkerelle op donderdag 26 mei 2016 en betaalt/betalen hiervoor
........... X € 25 = ..........

Adres: ........................................................................................

Geboortedatum: ..........................................................................

Voornaam + naam: ......................................................................

Adres: ........................................................................................

Geboortedatum: ..........................................................................

Voornaam + naam: ......................................................................

"

Inschrijfstrook feest 55-plussers

Reserveren/info:
Vooraf reserveren! De plaatsen zijn beperkt.
conservatorium@avelgem.be | 056 65 30 67
Prijs: 5 euro

Feest van de 55-plussers
Ben je 55 of meer en woon je in Avelgem? Beleef dan een
leuke namiddag op 26 mei in GC Spikkerelle.
Niemand minder dan de Vlaamse schlagerkoningin Laura Lynn
staat er op het podium, net als Arthuro Cardini die ons zal trakteren op diverse goochelacts. Ook het gewaardeerde showballet
Showcase komt aan bod en tenslotte zorgt Clown Rocky voor
hilarische sketches en intermezzo’s.
Programma
12u: onthaal met aperitief en hapjes in de benedenzaal
13u: uitgebreid koud buffet (inclusief dranken)
14.30u: toegang tot de theaterzaal
15u: eerste deel optreden
16u: pauze (met drankbediening aan tafel inbegrepen)
16.45u: tweede deel optreden
17.45u: einde optreden

Inschrijven in het gemeentehuis op DI 17/05/16 van 9u-12u en 14u-16u.

Vrije tijd

Poëziepad 2016 - Poëzie van A tot Z
In het meerjarenproject rond het poëziepad langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem wordt dit jaar aan ‘Moen-Heestert
Statie’ het bekroonde gedicht van de poëziewedstrijd Poëzie van A tot Z
onthuld. Dit feestelijk gebeuren vindt plaats op zondag 29 mei 2016
om 10.30u aan ‘Moen-Heestert Statie’ (Stationsstraat 151 Moen).
‘Moen-Heestert Statie’

‘Zwarte Brug’ Moen

Gebruik
sportinfrastructuur
voor recreatieve
sporters

Wie af en toe jogt of een sportief ritje met de fiets maakt,
kan sportcentrum Ter Muncken
a l s u i t va l s b a s i s g e b r u i ke n .
Als particulier betaal je slechts
1 euro voor gebruik van een
kleedkamer (en douche).
Je kan ook gratis gebruik maken
van de aanwezige vestiairekastjes voor het opbergen van jouw
waardevolle voorwerpen.
Meer info: Sportdienst | 056
65 30 60 | sport@avelgem.be

Programma
Verwelkoming | Toelichting bij het poëzieproject | Onthulling gelegenheidsgedicht curator Joris Denoo | Bekendmaking winnaar en onthulling
bekroond gedicht | Receptie.
Bij de onthulling hoort een wandeling van ca. 1,5 km van ‘Moen-Heestert
Statie’ naar de ‘Zwarte Brug’ en terug.
Organisatie
Marnixring De Vlaschaard Avelgem Zwevegem | Gemeentebesturen
Avelgem en Zwevegem | Poëziecentrum | Natuurpunt Zwevegem |
Creatief Schrijven. Gelieve jouw aanwezigheid te bevestigen voor 21
mei 2016 via poëziepad@zwevegem.be.

Opleiding AED
Dinsdag 10/05/16
18.30u-21.30u
Sportcentrum Ter Muncken
Om mensen met een hartstilstand
of met hartritmestoornissen te
kunnen redden, moeten de omstaanders snel en juist kunnen reageren. Daarom organiseert het gemeentebestuur in samenwerking
met het Rode Kruis een opleiding.
De cursist leert hoe een plotse
hartstilstand snel te herkennen,
hoe efficiënt de hulpdiensten
te waarschuwen, hoe een AEDtoestel te gebruiken, hoe een
slachtoffer bij te staan tot het
hulpteam er is.
Wie deze opleiding volgt, ontvangt een attest van het Rode
Kruis. De opleiding is gratis.
Info en inschrijven: Sportdienst
056 65 30 60 | sport@avelgem.be.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.

Week van de
opvoeding
Lezing: ‘Gezin in evenwicht’
Dinsdag 17/05/16 - 20 uur
Ter Biest (bibliotheek)
In de week van 16 tot 23 mei
vindt opnieuw de ‘Week van de
opvoeding’ plaats. Het thema dit
jaar is ‘opvoeden, af en toe eens
diep ademhalen’. In evenwicht
zijn met jezelf, je werk en je gezin, het is een hele uitdaging voor
de ouders van vandaag! ‘Te druk’,
‘te veel’, ‘te weinig’... Herken je
jezelf in deze uitspraken? Tijdens
deze voordracht worden ideeën
meegegeven die je kunnen helpen
een nieuw evenwicht te vinden.
De voordracht wordt gegeven
door An Coetsiers, klinisch psycholoog en gedragstherapeut.
Organisatie: Gezinsbond
Gewest Avelgem i.s.m.
Bibliotheek Avelgem
bibliotheek@avelgem.be

Prijs: €3 (leden); €5 (niet-leden)
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Leven en welzijn

Ontdek de activiteiten van ZOHRA in het Sociaal Huis
Enkele weken geleden werd de ZOHRA-kookactiviteit
in de kijker gezet in het Sociaal Huis van Avelgem.
Elke 2de donderdag van de maand organiseren
het Sociaal Huis en ZOHRA een kookactiviteit. De
deelnemers en enkele vrijwilligers van ZOHRA bereiden een ‘gezonde en budgetvriendelijke’ maaltijd.
De kookactiviteiten zijn eigenlijk veel meer dan een kookactiviteit... Alles
staat in het teken van gezonde voeding en het bevorderen van sociale
contacten. Via deze weg proberen we de mensen te prikkelen om thuis
met de recepten aan de slag te gaan, worden verschillende leefwerelden
met elkaar in contact gebracht en ontstaat er een uitwisseling van ideeën.
Om de 2 maanden worden deze kookactiviteiten gekoppeld aan een
ander thema of activiteit. Hier laten we de creativiteit de vrije loop
met o.a. armbreien, klaaskoeken bakken, bloempotten versieren, … .
Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de deelnemers van ZOHRA de
afgelopen 3 jaar, kunnen we terugblikken op tal van mooie realisaties.
Sociaal Huis: 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

Nieuwe inwoner?
Vergeet de
viervoeters niet.

Ben je onlangs van adres veranderd en heb je een hond? Vergeet dan niet om ook voor je hond de adresverandering in orde te brengen via DogID. Ook voor viervoeters moet een adreswijziging geofficialiseerd
worden. Op die manier staan de dieren correct geregistreerd en is de kans groter jouw huisdier sneller terug
te vinden wanneer die verloren loopt in zijn nieuwe omgeving.
Uit onderzoek van de dienst Dierenwelzijn en UGent is gebleken dat 29% van de honden niet correct is
geregistreerd. Vaak is een verhuizing daarvan de oorzaak. In 2014 werd van een vijfde van de verloren
gelopen honden de eigenaar niet teruggevonden.
Als nieuwe inwoner stuur je het kaartje ‘Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden’, dat bij het hondenpaspoort zit, met het nieuwe adres naar DogID. Na twee
weken kan je dan zelf op de website van DogID controleren of de gegevens correct zijn aangepast.
De identificatie en registratie van honden is verplicht sinds 1 september 1998.
Meer info: www.dogid.be | info@dogid.be | DogID - PB 20 000 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
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Leven en welzijn

Bevolking

Overlijdens

Huwelijken
02.04.2016 Jürgen Degryze en
Séverine Mispreuve

17.03.2016 Renaat Quatannens, echtgenoot van Eliana Polfliet
20.03.2016 Bernadette De Roo, weduwe van Joseph Dendauw
28.03.2016 Jacqueline Snoeck, weduwe van Noël Bauwens
29.03.2016 Christiana Van Lancker, echtgenote van Robert Forêt
29.03.2016 Noël Schellaert
29.03.2016 Marie Christinne ’t Kindt, echtgenote van Marin
Vanderhauwaert
11.04.2016 Mariette Vanhoutte, weduwe van Valeer Van Geersdaele

Praatgroep anderstaligen

09.04.2016 Olivier Lesage en
Barbara Verscheure

Geboorten
15.03.2016 Jack Vanmarcke,
zoon van Mathias en Isaura Van
Lancker
18.03.2016 Emile Wambeke,
zoon van Dieter en Annelies
Reynaert
23.03.2016 Castor Vertongen,
zoon van Dimitri en Célien Delitte

Jubilea

Voor iedereen die Nederlands wil oefenen op een leuke manier
in een kleine groep! Er komen onderwerpen aan bod als gezondheid, opvoeding, werk, vrije tijd, diensten, leven in Avelgem, …
Wanneer? 1 keer per maand: laatste vrijdag van de maand van 9.30
uur tot 12 uur.
Datum: 29 april, 27 mei en 24 juni 2016.
Voor wie: Inwoners van Avelgem die Nederlands willen oefenen.
Waar: Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

© Geert Balcaen KW

Etienne Verhenneman en
Lydie Jelonek
Diamanten Bruiloft
(Outrijve 31/03/1956)

Meer info: Sociaal Huis | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

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

Hubert Baert en
Jacqueline Delrue
Diamanten Bruiloft
(Avelgem 07/04/1956)
A V E L G E M
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Overal een speelpleintje dichtbij!
De gemeente Avelgem investeerde de afgelopen jaren heel wat in speelpleintjes.
Met als resultaat veel blije en spelende kinderen in Avelgem!
Naast onderstaande speelpleinen zijn er ook kleinere speelpleintjes in de Korenstraat
en aan het OC in Outrijve en in de Stampkotstraat in Avelgem.
Bekijk ze allemaal op www.avelgem.be/speelpleinen.
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