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Verkeersveiligheid:
nieuwe initiatieven
SAVE-charter
De gemeente Avelgem engageert zich om het SAVE-label te behalen. Dit label (Samen Actief voor Veilig Verkeer) wordt uitgereikt door de vereniging voor ouders van verongelukte kinderen
en heeft als hoofddoel de verkeersveiligheid te verhogen.
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Nieuwe studie verkeers- en circulatiestromen centrum Avelgem
De intercommunale Leiedal zal een nieuwe mobiliteitsstudie opmaken voor
het centrum van Avelgem, waarbij de kwetsbare weggebruiker als absolute prioriteit wordt genomen. Met 2 scholengemeenschappen in het centrum is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Binnenkort wordt
een info- en debatavond met de inwoners georganiseerd rond dit thema.
Verbeterde fietsinfrastructuur
De provincie koopt binnenkort een deel van de spoorwegbedding om er
een fietssnelweg vanuit Oost-Vlaanderen en Henegouwen naar Kortrijk
van te maken. Verder zorgt het gemeentebestuur voor een aantal nieuwe
en een aantal aangepaste fietspaden. Met Europese subsidies proberen
we ook enkele trage wegen voor het fietsverkeer te versterken. Tenslotte
worden de fietsenstallingen aan enkele publieke gebouwen aangepakt.
Extra controles op fout parkeren
In oktober zal de politie extra aandacht besteden aan auto’s die verkeerd
geparkeerd staan aan schoolomgevingen, op gehandicaptenplaatsen en op
voetpaden. De gemeente stelt heel wat inbreuken vast (vooral in woonwijken), waardoor voetgangers of rolwagens gehinderd worden.
Er moet op de openbare weg geparkeerd worden en daarbij moet minstens 3m overgehouden worden (t.o.v. overkant straat of volle witte middenlijn) voor doorgaand verkeer.
Info: Dienst Grondgebiedzaken - 056 65 30 30 - stedenbouw@avelgem.be
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Uw gemeente

Vacature jeugdmedewerker

Feest
65-jarigen
Zaterdag 12/11/16

Vanaf maandag 10 oktober
vind je op de website www.
avelgem.be een nieuwe
vacature bij het gemeentebestuur. We gaan op zoek naar
een jeugdmedewerker die de
dienst Jeugd & Cultuur komt
versterken.

Tijd voor een feestje
De feestelijkheden starten
om 11.30u met een plechtige
ontvangst op het gemeentehuis
van Avelgem. Om 12.45u is er
een feestmaal in zaal Alta Ripa
in Outrijve. Daarna volgt het
animatiegedeelte met visuele
humor en prachtige liedjes
gebracht door ‘Tralalie’.
Ambiance verzekerd met
muziek uit de Golden Sixties.

Ben je gebeten door jeugdwerk? Sta je te popelen om
een aantrekkelijk en origineel
vakantieaanbod samen te stellen voor de kinderen? Ben jij
een creatieve duizendpoot?
Dan is deze vacature misschien
iets voor jou.

De prijs bedraagt €58.
Wie nog geen persoonlijke
uitnodiging ontvangen heeft,
graag een seintje:
lucie.verdonck@telenet.be

Vanaf maandag 10 oktober
meer informatie online!

Verlichting voetbalterreinen
Bij een tussentijdse controle eind 2015 door de Koninklijke Belgische
Voetbalbond werd voor terreinen 1 en 2 op het voetbalstadion Ter
Muncken geen toestemming meer verkregen om tijdens seizoen
2016-2017 avondwedstrijden te spelen.
De bestaande veldverlichting voldeed niet meer aan de opgelegde
normen op vlak van lichtsterkte. De veldverlichting dateerde reeds
van bij de opening van het voetbalstadion (1998) en had haar
voorziene levensduur al ruim overschreden. Het vernieuwen van de
verlichtingstoestellen van het voetbalstadion werd toegewezen aan
Eandis. Deze opdracht werd uitgevoerd in het tussenseizoen zodat
lokale voetbalclub KVK Avelgem met ingang van het nieuwe seizoen
kon beschikken over een volledig vernieuwde veldverlichtingsinstallatie op terreinen 1 en 2.

Ochtend- en middagzwemmen
Tijdens het schooljaar kan je elke maandag, woensdag en
vrijdag in het zwembad terecht om baantjes te trekken.
Dit kan ’s morgens (8u tot 8.45u) en ’s middags (12u tot 13u).
Meer informatie:
Sportdienst| 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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Leefomgeving

Houtafval op het recyclagepark
Hout op het recyclagepark wordt voortaan ingezameld in 3
verschillende fracties:
-Onbehandeld hout
Hiertoe behoort niet-geschilderd timmerhout zoals planken en dakgebinten of verpakkingshout zoals paletten, proper bekistingshout
en houten kabelhaspels.
-Behandeld en samengesteld hout voor recyclage
Hieronder verstaan we schrijnwerk zoals massieve ramen en deuren,
trappen en plinten en parketvloer zonder lijm. Ook naakte spaanplaat, OSB, Multiplex en Triplex of meubels zoals bedden, stoelen,
tafels, zetels en kleerkasten (zonder bekleding in leer, stof en glas) behoren tot deze categorie.
-Behandeld en samengesteld hout voor energie
Gelamineerde spaanplaat, laminaat, MDF en werfhout zoals bekistingsplaten en panlatten vallen onder deze
categorie. Hard- en softboard zoals geperst karton, de bodem van fruitkistjes en de achterkant van zelfbouwkasten behoren hier eveneens toe, alsook exotisch hardhout zoals Teak, Bankirai, Merbau, Asobe en Afzelia.
Meer info: Dienst Milieu - 056 65 30 30 - milieu@avelgem.be

Dag van de trage weg
Zondag 16 oktober 2016

De gemeente Avelgem is dit
jaar bezig met de inventarisatie van de trage wegen
in Outrijve en Bossuit. Op
zondag 16 oktober wordt
een trage wegenwandeling ingericht die een aantal
waardevolle verbindingen zal
tonen. Daarnaast worden een
aantal knelpunten ter bespreking voorgelegd. Een aanrader
voor mensen van Outrijve en
Bossuit die hun eigen omgeving beter willen leren kennen,
maar uiteraard ook voor elke
wandelliefhebber die in eigen
streek nieuwe plekjes kan
ontdekken.

Week van de
Fair Trade

5 tot en met 15 oktober 2016
Koop een cadeaubon van
minstens 5 euro, schenk de bon
aan iemand waarvan je weet dat
hij of zij het verhaal en de producten van Oxfam Wereldwinkels
nog niet kent. Als beloning voor
jouw ambassadeurschap krijg je
tijdens de Week van de Fair Trade
2 reepjes chocolade naar keuze.
Info: Oxfam Wereldwinkel
Avelgem 0491 87 88 53

De organisatie van de trage wegenwandeling is in handen van
de gemeente, Natuurpunt en de milieuraad. Start is voorzien om
14u aan de kerk te Outrijve. De wandeling is ongeveer 7 km en is
af en toe moeilijk toegankelijk voor rolwagens en kinderwagens.
Indien gewenst zijn kleine omleidingen mogelijk, ook bij slecht
weer. Stevig schoeisel of laarzen aangeraden. De activiteit is gratis
en achteraf wordt er een drankje aangeboden. Inschrijven niet
verplicht.
Meer info: tragewegen@avelgem.be
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Vrije tijd

Theater Nico Boon
‘De vraag is niet: of, maar wanneer’
Vrijdag 21/10/16 - 20.15u - Spikkerelle | Prijs: €16 - €15 (-26/+55/abo)
Theaterauteur Nico Boon maakte een absurdistische herwerking van een Grieks toneelstuk (Oresteia van
Aeschylos) over oorlog, familievetes en wraak en stopte dit in een hedendaags kleedje.
Hij wist hiervoor een indrukwekkende cast te strikken: Tania Van der Sanden, Tom Van Bauwel,
Mark Verstraete en Wietse Tanghe; allemaal topacteurs bekend van hun vele televisiewerk.
Vier ambtenaren, die toevallig familie van elkaar zijn, wachten in een villa in een buitenwijk op nieuws
van een oorlog die zich aan de andere kant van de wereld afspeelt. In afwachting van de terugkeer van
hun strijdende landgenoten proberen zij het dagelijkse leven verder te zetten. Langzaamaan sijpelt echter het vermoeden door dat de crisissen niet toevallig zijn en dat de rampen nooit zullen overgaan. De
Griekse tragedie speelt zich in het hart van deze ambtenarenfamilie af: wie manipuleert er wie, en wie
gebruikt de dreiging van een altijddurende oorlog als een excuus om een veel geheimere, interne gruwel
te verzwijgen?
Info: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
Tickets via de webshop:https://webshopavelgem.recreatex.be

© Véronique Lecocque

‘Drugs in Avelgem?’

Een panelgesprek met experten uit het werkveld en toelichting
bij het lokaal drugbeleid
Donderdag 20/10/16 - 20u
Theaterzaal Spikkerelle
Gratis
Infoavond in het kader van
de campagne “Nie Mee
Oes” met een panelgesprek met experten uit het
werkveld en toelichting omtrent het lokaal drugbeleid.
De moderator van dienst
is Bart Coopman, hoofdredacteur bij Focus-WTV.
Er is achteraf mogelijkheid
tot vraagstelling.
Organisatie:
Gemeentebestuur Avelgem
Meer info:
www.niemeeoes.be
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Permanente
mountainbikeroute
Het gemeentebestuur heeft
een aanvraag ingediend bij de
Provinciale Werkgroep Natuur en
Sport voor de ontwikkeling van
een permanente mountainbikeroute op en rond het grondgebied Avelgem. De route wordt
ontwikkeld in samenwerking
met de mountainbike-club ‘De
Krierecrossers’ uit Otegem en
zal ook verbinding maken met
andere reeds door de Provinciale
Werkgroep ontwikkelde routes. De
officiële opening is voorzien in 2017.
De Krierecrossers worden ‘peter’
van de route wat inhoudt dat zij
zullen instaan voor het intact houden van de bewegwijzering. De
Provinciale Werkgroep levert gratis de logistiek (het startbord, de
palen, de signalisatiebordjes, …).

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten

Vrije tijd

Vormingsaanbod Dienst Jeugd & Cultuur
Digidokter
Zaterdag 08/10, 19/11, 10/12, 14/01/17, 11/02, 11/03, 01/04, 13/05
Telkens van 10u tot 12u in Zaal Ter Biest (bibliotheek)
Prijs: €5 per sessie
© www.sylf

Maak kennis met de Digidokter. Maandelijks geeft een ict-deskundige een
uiteenzetting over de nieuwste technologieën en trends. Daarna volgt een
‘spreekuur’ en kan je hier terecht met al je vragen. Ontdek het programma en de onderwerpen via www.spikkerelle.be.
MaKey MaKey
Zaterdag 22/10/16 van 13.30u tot 17.30u in Jeugdhuis Krak
Prijs: €15
Ontdek tijdens deze workshop alle mogelijkheden van het digital designprogramma MaKey MaKey. Zo kan je bijvoorbeeld van een trap een
levensgrote synthesizer maken. Lesgever: Jynse Cremers.
Info: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Vakantieaanbod
herfstvakantie
De herfstvakantie staat garant voor een
waaier aan sport- en Grabbelpasactiviteiten.
Zo kan je het zwembad van Avelgem induiken op zoek naar leuke prijzen of zwemmen
op de tonen van hippe discomuziek. Een
dagje Sportflix staat ook op het programma.
Grabbelpas gooit het over de muzikale
boeg. We maken muziek op zonne-energie
of steken zelf een heus radioprogramma in
elkaar: Radio Gogo!
Meer info: Dienst Jeugd & Cultuur
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
Sportdienst | 056 65 30 60
sport@avelgem.be
www.avelgem.be/vakantieaanbod

Check:

www.avelgem.be
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Leven en welzijn

Hulp nodig bij de aanvraag van studietoelagen?
Leerlingen en studenten beginnen na de zomervakantie weer aan een nieuw school- en academiejaar.
Ook voor 2016- 2017 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de school- en studietoelagen van de
Vlaamse overheid. Een aanvraag doen kan online of via papier vanaf 1 augustus 2016 t.e.m. 1 juni 2017.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier of bij het
online indienen van uw aanvraag?
Dan kan u vanaf dinsdag 4 oktober op volgende dagen terecht in het
Sociaal Huis, Leopoldstraat 66 in Avelgem bij de dienst Woon-Zorg:
Dinsdag: 9 – 12u | Donderdag: 9 – 12u | Op afspraak
Wat brengt u allemaal mee?
• elektronische identiteitskaart met pincode of federaal token; een
federaal token kan u aanvragen via www.belgium.be. U moet wel
rekening houden met een levertijd van 10 werkdagen. Via de elektronische identiteitskaart of het federaal
token kunnen wij u helpen uw aanvraag online in te dienen.
• bewijzen van alimentatiegeld van het jaar 2014 (aan de hand van rekeninguittreksel);
• huurovereenkomst (bij kotstudenten);
• bewijs van leefloon + het bedrag van het jaar 2014;
• attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen.
Meer info: Sociaal Huis | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

Week van de
geestelijke
gezondheid
‘Horen, zien &
praten’

Alles wordt je teveel!
Last van een depressie.

10 - 16 oktober 2016
‘Praten maakt het verschil’
Allemaal worden we geconfronteerd met tegenslagen. Verlies
van je job, een echtscheiding,
een zieke partner… Velen hebben daardoor last van stress,
voelen zich gespannen, slapen
slecht, ... Blijf niet bij de pakken
zitten want je kan wel degelijk
iets doen om je veerkracht (het
kunnen aanpassen aan stress en
tegenslag) te versterken!
De campagne ‘Fit in je hoofd’
biedt oplossingen naar een
gelukkiger en gezonder leven.
Deze campagne helpt je om te
gaan met stress, je talenten
te ontplooien en sterker in het
leven te staan.
Meer informatie:
www.fitinjehoofd.be
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Informatievergadering - Mantelzorgbijeenkomst
DI 11/10/16 - 19.30u - Spikkerelle Avelgem
MA 24/10/16 - 19.30u - Gemeentepunt Zwevegem
Iedereen heeft wel eens een mindere dag of een periode waarin het
niet loopt zoals je wenst. Maar bij een echte depressie houdt de neerslachtigheid aan. Dingen die je vroeger opbeurden, raken je totaal niet
meer. Alles lijkt eentonig en somber. Je energie is zoek.
Een depressie beeld je je niet zomaar in. Het is een ziekte. En zoals bij elke ziekte loopt er ook bij een depressie lichamelijk wat mis.
Psychiater Wim Lecot, van AZ Groeninghe, geeft toelichting over de
behandeling, de oorzaken, de symptomen.
Organisatie: Lokale steunpunt Thuiszorg Zwevegem, Avelgem,
Spiere-Helkijn. Toegang gratis.
Inschrijven tot 5 oktober (Avelgem) en tot 18 oktober (Zwevegem)
Dienst Thuiszorg OCMW Zwevegem - 056 76 52 41
Dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
Sociaal Huis Avelgem - 056 65 07 70 - wendy.foret@avelgem.be

Leven en welzijn

Bevolking

Geboorten
07.06.2016
07.07.2016
13.07.2016
08.08.2016
14.08.2016
17.08.2016
24.08.2016

Maité Maes, dochter van Gunter en Vanessa Martin
Jayden Mijnals, zoon van Gillan en Jawahir Mohamed
Eli Cosyns, dochter van Fen en Lies Dejagere
Billie Notebaert, dochter van Freek en Sarah D’haene
Solys De Bie, dochter van Nico en An Revyn
Jayce Vandeghinste, zoon van Olivier en Angie Vanmeenen
Léonie Byttebier, dochter van Bjorn en Steffi Cottenier

Jubilea

Willy Holvoet en Marie-Jeanne
Nollet - Gouden Bruiloft
(Moen 28/07/1966)

Huwelijken
19.08.2016
19.08.2016
20.08.2016
10.09.2016

Frederik Desmet en Titiana Meurez
Stijn Harrie en Josephine Develtere
Lowie Dewitte en Louise Vandenbroucke
Frank Geenens en Cédrine Moulin

Eugène Delrue en Marie Carteur
Diamanten Bruiloft
(Outrijve 04/08/1956)

Overlijdens
19.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
27.08.2016
28.08.2016
28.08.2016
29.08.2016
07.09.2016
07.09.2016
08.09.2016
09.09.2016
09.09.2016

Debora De Boevere, echtgenote van Jeanine van hamme
Elisabeth Marysse
Marie Louise Martin, weduwe van Noel Schamp
Marie Nowak, weduwe van Marcel Callens
Laura Derycke, weduwe van Marcel Depaepe
Simonne Soetens, weduwe van Wiron Decostere
Georgette Laridon, weduwe van Maurice Callewaert
Muguette Devroe
Marnick Locquet, echtgenoot van Emma Binarao
Milko Regnart, echtgenoot van Tonia Schamp
Celina Vanderbeken, weduwe van Alphonse Dewaele
Françoise Lorthiau

Bescherm je tegen griep
Bescherm je tegen griep en haal vanaf half oktober je griepprik.
Vraag ernaar bij je huisarts.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen
zoals diabetes, een ziekte aan de longen, hart, lever of nieren? Dan is
het risico op complicaties door griep veel hoger. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin
af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald.
Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Meer weten
over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be

© Geert Balcaen KW

Daniel Forment en Maria
De Jonghe - Diamanten Bruiloft
(Avelgem 11/08/1956)

Arthur Verschuere en Raymonde
Vincent - Briljanten Bruiloft
(Pottes 08/09/1951)

Wachtdiensten
Apotheek:
www.apotheek.be of
0903 99 000
(€1,5 per minuut)
Dokter: 056 64 75 20
Voor de inwoners van
Kerkhove: 055 38 89 00
Tandarts: 0903 399 69
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(Digitale) Bibliotheekweek 2016
‘Maak je droom’ . 8-15 oktober 2016

Dit jaar vinden de BIBLIOTHEEKWEEK en de DIGITALE WEEK gelijktijdig plaats,
en dit van 8 tot 15 oktober 2016.
Zaterdag 8 oktober 2016 wordt dan ook een bruisende dag.
Naar jaarlijkse traditie wordt voor deze VERWENDAG van 9.30u tot 16.30u de rode loper uitgerold.
Dit zowel voor trouwe bibliotheekbezoekers als voor wie nog geen kennis gemaakt heeft met
het rijke aanbod van de Avelgemse bibliotheek.
Er staan allerlei activiteiten op het programma, dus zet deze dag alvast in je agenda!
Een greep uit het aanbod op de Verwendag:

DOORLOPEND
9.30-16.30u

uitgebreide bibliotheekrondleidingen
een leuk geschenkpakket voor
kersverse ouders
demonstratie ‘Mijn Bibliotheek’

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

bijpraten met een drankje

kinderanimatie

10-12u : eerste sessie Digidokter:
de bibliotheek doet dienst als ICThelpdesk of computerhulp
(vooraf inschrijven noodzakelijk)

vlotte babbel met koffie en een
stukje taart
chocoladeproeverij (Oxfam
Wereldwinkel – Week van de Fair
Trade)

uitwisseling van leestips
digitale voorleesmomenten
Op zaterdag 15 oktober 2016 van 9.30u tot 12.30u is er de BOEKENVERKOOP.
Een must voor boekenwurmen die graag grasduinen en bibliotheekmaterialen een tweede leven gunnen.
Na die dag staat er permanent een beperkt, wisselend aanbod te koop tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.

Meer info
Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
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