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Bezoek de gemeente
van thuis uit
NIEUW: online begraafplaatsen
nu ook geschikt voor mobiel
gebruik (smartphone, tablet)
Bereid je bezoek aan de begraafplaats voor op www.avelgem.be/
begraafplaatsen.
Zowel de graven, het urnenveld, het
columbarium als de strooiweide zijn
opgenomen in de interactieve kaart.
Kies een begraafplaats en geef (een
deel van) de naam op: je krijgt verschillende gegevens te zien.
Een eenvoudige klik toont jou het
graf dat je zoekt.
Webshop
Inschrijven voor sport- of jeugdactiviteiten, een zitje reserveren
voor een voorstelling of optreden?
Ga naar https://webshopavelgem.
recreatex.be en doe het allemaal van
thuis uit!
Goed om weten
Als je een gebruikersaccount aanmaakt en inlogt als je onze website
bezoekt, worden velden met persoonlijke gegevens automatisch
ingevuld. Dat geldt voor alle digitale
formulieren die je invult op
www.avelgem.be.
Meer info bij de dienst communicatie
en beleidsondersteuning op 056 65
30 30 of via info@avelgem.be.

E-loket
Heb je een attest nodig van de
dienst burgerzaken? Vraag het
aan op www.avelgem.be/e-loket
en de volgende werkdag wordt
het gratis verstuurd met de post.
Op www.avelgem.be/e-loket
registreer je makkelijk een verlenging of reservatie in de bib,
vraag je jouw premie aan of meld
je ons de organisatie van jouw
evenement.
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Ook als je plaats wil reserveren
voor een verhuiswagen of werken
die je uitvoert, kan je het innemen van het openbaar domein
aanvragen op het e-loket.
Bedrijvengids
In de Avelgemse bedrijvengids
zet de gemeente al haar ondernemers en vrije beroepers
gratis op de kaart. Met een
simpele klik krijg je een duidelijk overzicht van de gezochte
informatie. Neem dus zeker
een kijkje in de bedrijvengids
de volgende keer dat je op
zoek bent naar een product of
dienstverlening in Avelgem.
De gegevens van de VKBO
(Verrijkte Kruispuntbank voor
Ondernemingen) dienen als
basis van de bedrijvengids.

Lezing
Jef Vermassen
WO 09.11.16
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Uw gemeente

Help mee aan de
netheid van onze
begraafplaatsen.

VACATURE

1 deskundige publieke ruimte (B1-B3)
Mobiliteit en verkeersveiligheid, straten en pleinen herinrichten,
openbare gebouwen herbestemmen …
Dat is technisch en administratief jouw ding!
Interesse?
Kijk begin november zeker op www.avelgem.be/vacatures

Met Allerheiligen in het vooruitzicht worden de begraafplaatsen
meer bezocht. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de
groenzones, paden, parkings en
gebouwen. De technische dienst
besteedt hier de nodige aandacht
aan. Voor het onderhoud van de
afzonderlijke graven rekenen we
op de familieleden of belanghebbenden. Dit maakt deel uit van
de overeenkomst van de grafconcessie.

Sluiting gemeentelijke diensten
De volgende diensten zijn gesloten op
dinsdag 1, woensdag 2 en vrijdag 11 november:
gemeentehuis, sociaal huis, Spikkerelle, recyclagepark
sporthal-zwembad-sportdienst & bibliotheek.
Spikkerelle is ook gesloten op maandag 31 oktober.
Het recyclagepark is ook gesloten op zaterdag 12 november.

Wijziging datum huisvuilophaling
De ophaling van vrijdag 11 november wordt verplaatst naar
donderdag 10 november (voor Avelgem).

Klachten bpost
Bpost veranderde enkele maanden geleden z’n werkwijze.
Zo halen de Avelgemse postbodes de te bedelen post op in Anzegem
in plaats van in Avelgem. Ook het sorteren gebeurt in Anzegem.
Sinds die wijzigingen melden inwoners ons vaker dat ze hun post te
laat of zelfs niet krijgen. Jammer genoeg kan de gemeente hier niet
in tussenkomen.
Heb jij ook klachten over de postbedeling? Neem dan rechtstreeks
contact op met bpost op het nummer 02 201 23 45 of schrijf naar
bpost Klachtendienst, postbus 5000, 1000 Brussel. Frankeren hoeft
niet.
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Richtlijnen voor je bezoek aan de
begraafplaats:
• Concessies die binnenkort
vervallen, worden vanaf nu
aangeduid met een sticker op de
grafzerk. Heb je vragen rond je
vergunning, neem dan contact
op met de dienst burgerzaken.
• Om de soberheid rond de
columbaria te behouden, vragen
we om de bebloeming te beperken en gebruik te maken van de
vaasjes die vastgemaakt zijn aan
de nis van de columbariummuur.
• Gebruik altijd de vuilnisbakken
of neem je afval en bloempotten
mee naar huis. Op iedere begraafplaats zijn er kraantjes en
jerrycans om de beplantingen te
bewateren.
• Vanaf 1 december 2016 ruimen de gemeentediensten de
overgebleven bloemstukken op.
Gelieve de bloemstukken die je
wenst te bewaren vóór 1 december weg te nemen.
Info: Dienst burgerzaken
056 65 30 30
burgerzaken@avelgem.be

Leefomgeving

De knotploeg ‘Knotsgek’: nieuwe knotopleidingsdagen
In 2014 werd gestart met de Zuid-West-Vlaamse
knotploeg, 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 die aan
een knotbeurt toe zijn? Wil je graag wilgen bij
planten en zoek je daarvoor wilgenpoten? Heb je
zelf interesse om aan te sluiten bij de knotploeg?
Neem contact met ons op!
Binnenkort worden gratis nieuwe knotopleidingsdagen georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerde
knotters. Heb je daarin interesse? Schrijf je in
voor één van volgende knotopleidingsdagen op
3 december ‘16, 4 februari ‘17 of op 18 februari ‘17.

A V E L G E M

Schrijft/schrijven zich in voor het Feest van de 55-plussers in feestzaal Regency op
MA 21.11.16 en betaalt hierbij 25 euro per persoon: ................ X 25 euro = ................ euro

Adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum: --------------------------------------------------------------------------------------

Voornaam + naam: ------------------------------------------------------------------------------------

www.gezondbinnen.be

Adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------

In Vlaanderen zitten dagelijks
68.000 kinderen in de tabaksrook
waardoor ze meer kans hebben om
ziek te worden. Veel ouders weten
wel dat meeroken ongezond is, toch
zijn er heel wat misverstanden. Zo
is roken onder de dampkap of aan
het open raam geen oplossing. De
schadelijke rookdeeltjes verspreiden zich toch nog in huis zonder
dat je er iets van merkt. Ook zetten
de giftige deeltjes zich vast op kledij, vloeren, meubels, speelgoed.
Enkel buiten roken zorgt ervoor dat
kinderen niet meeroken.

Geboortedatum: --------------------------------------------------------------------------------------

14 tot 18 november 2016

De actieweek ‘Gezond Binnen’
promoot dit jaar een rookvrij huis.
Want passief roken of ‘meeroken’ is
een onderschat gezondheidsrisico
bij ouders en kinderen. Het VIGeZ,
de Vlaamse Logo’s, het Agentschap
Zorg en Gezondheid en Kom op
tegen Kanker slaan daarom de handen in elkaar en zetten een week
lang in op “woon gezond, samen
naar een rookvrij huis!”

Inschrijfstrook FEEST 55-plussers

Actieweek ‘Gezond Binnen’

Voornaam + naam: ------------------------------------------------------------------------------------

Info: Stadlandschap Leie en Schelde: 056 23 40 17 | johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
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Vrije tijd

Lezing Jef Vermassen
‘Moordenaars en hun motieven’
Woensdag 09.11.16 - 20.15u - Spikkerelle
In elke mens schuilt helaas een potentiële moordenaar.
Strafpleiter Jef Vermassen vertelt het onthutsende verhaal van de menselijke wreedheid
in al haar facetten.
Organisatie: samenwerkingsverband Bibliotheek Avelgem
/ Bijzondere Buurt Het Ganzenhof / Boshout / Con Tempo
Avelgem / Curieus Avelgem / Davidsfonds Avelgem / Femma
Avelgem / Gezinsbond Afdeling Avelgem / Gezinsbond
Gewest Avelgem/ GOKA / Groep Ubuntu / Kiwanis Avelgem
Land van Streuvels / KVLV Avelgem / Liberale Vrouwen
Sociaal-Culturele Vereniging Avelgem / VFG Avelgem / Vief
(Liberale Gepensioneerden) Avelgem / Vlaamse Actieve
Senioren Avelgem Scheldeland / Willemsfonds Avelgem
met de steun van het Gemeentebestuur Avelgem en
van Spikkerelle

Om in te schrijven bezorg je deze strook, samen met gepast geld (25 euro per persoon) aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad in het gemeentehuis op maandag 7 november 2016. De inschrijvingen vinden plaats van 9 tot
12 uur en van 14 tot 16 uur.

Maandag 21 november 2016 in Feestzaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem

Inschrijfstrook feest 55-plussers

Tickets: €5 (VVK) - €7 (ADD) - kaartenverkoop bij de
deelnemende verenigingen De opbrengst gaat integraal naar sociale projecten in binnen- en buitenland.
Meer info: 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be | www.avelgem.be/bibliotheek
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Feest 55-plussers
Feest voor het 15-jarig bestaan
van de seniorenadviesraad

Beperkte dienstverlening door upgrade
bibliotheeksysteem

Maandag 21.11.16 | Vanaf 12 uur
Feestzaal Regency
Ben je 55 jaar of meer en woon je in
Avelgem? Kom dan naar het feest van
de 55-plussers en geniet van een feestmaaltijd en van de optredens van Salim
Seghers, Paul Bruna en Mieke D.
Programma:
l12u: onthaal met cava en 8
fijnproevers
l13u: feestmaaltijd inclusief dranken,
met wijnen geselecteerd door sommelier Desmet.
l14u: dessertbord en koffie
l15u: eerste deel optredens
l16u: pauze met drankbediening
l16.45u: tweede deel optredens
l17.45u: einde optredens
Inschrijven: maandag 7
november 2016 in het
gemeentehuis (9u-12u en
14u-16u). De prijs
bedraagt €25 per persoon.

De provincie West-Vlaanderen heeft
een upgrade van het bibliotheeksysteem ingepland tijdens het
weekend van 11 tot en met 13
november 2016.
Concreet betekent dit dat de
dienstverlening tijdens dit weekend
beperkt zal zijn:
• op zaterdag 12 november kan
er in de bibliotheek enkel gewerkt
worden met het noodsysteem,
• niet alle functionaliteiten van de
catalogus zijn operationeel,
• online verlengen en reserveren is
niet mogelijk.
Info: Bibliotheek | 056 65 30 40 |
bibliotheek@avelgem.be

Vrije tijd

Strograss

VR 04.11.16 om 20.15u
Akoestische rootsmuziek

Zaterdag 05.11.16
Vanaf 18.45u
Centrum van Avelgem
Gezellige avondloop in het
feeërieke decor van de
Scheldemeersen en de centrumstraten. Het feest gaat verder
in Spikkerelle met om 22u een
optreden van The Green Onions.
Organisatie: No Limit Team,
Feesteworpcomité en het
Gemeentebestuur van Avelgem
Meer info: www.feesteloop.be

Strograss verenigt vijf
muzikanten uit Avelgem en
Gent. Ze brengen op een
organische manier invloeden uit
bluegrass, old-time, folk, vroege
jazz en wereldmuziek in
actuele songs.
Prijs: €14-€13 (-26/+55/abo)
Info: Dienst Jeugd & Cultuur
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be
www.spikkerelle.be
Tickets: https://
webshopavelgem.recreatex.be

In het weekend
van 4, 5 en 6
november staat de
kermis op het Daniël
Vermandereplein.

Huldiging
sportverdienstelijken
Op vrijdagavond 3 februari 2017
organiseert de gemeentelijke
sportraad de huldiging van de
sportverdienstelijken.
Je kan als individuele sporter of
als sportvereniging gehuldigd
worden voor prestaties in het
kalenderjaar 2016, op voorwaarde dat je in Avelgem woont
of jouw prestatie binnen een
Avelgemse sportvereniging
geleverd hebt. De sportvereniging moet haar werking hebben in Avelgem om gehuldigd
te kunnen worden. Dit zijn de
categorieën: sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere,
sportploeg, vrijwilliger van het
jaar en vissers en vinkeniers.
Dien de prestatie(s) in bij de
sportdienst vóór 21 december
2016. Het volledige reglement
en het inschrijvingsformulier kun
je opvragen bij de sportdienst:
sport@avelgem.be
056 65 30 60.

WEEK VAN
DE SMAAK

Smakelijke muziekvoorstelling door de
leerlingen van het
conservatorium i.s.m.
CVO Avelgem-Harelbeke
WO 30.11.16 - vanaf 18u
Polyvalente zaal CVO
Kerkhofstraat 51, Avelgem
Info & inschrijven:
kaarten zijn te verkrijgen tot
25 november
(7 euro - inclusief degustaties)
bij CVO en conservatorium.
Beperkt aantal plaatsen.
conservatorium@avelgem.be
info@uwavondschool.be
056 65 01 43

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten

A V E L G E M
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Leven en welzijn

Vrijwilligersdienst ZOHRA
zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers gezocht voor De Babbelhoek
De Babbelhoek is een ontmoetingsmoment voor jonge ouders en hun kinderen (tot en met 12 jaar) om de
sociale contacten te verbreden. Aan de kinderen wordt op de 3de woensdagnamiddag van de maand een
activiteit (koken, knutselen, uitstap e.a. ) aangeboden waar de vrijwilligers bij helpen.
Vrijwilligers gezocht voor vervoer, dorpsrestaurant,...
Binnen ZOHRA zijn we ook op zoek naar vrijwilligers voor vervoer naar de dokter of familie,
om boodschappen te doen of om te helpen in het dorpsrestaurant, … .
Wil je graag een woordje uitleg over onze werking of heb je interesse om vrijwilliger te worden
bij ZOHRA, neem dan vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van ons ZOHRA-TEAM.

uuInfo:
ZOHRA
Leopoldstraat 66
8580 Avelgem
056 65 30 36
zohra@avelgem.be
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Leven en welzijn

Bevolking
Overlijdens

Jubilea

14.09.2016 Gratiën Paelinck, echtgenoot van Marijke Mahieu
25.09.2016 Roger Vanhulle, weduwnaar van Georgette Declercq
29.09.2016 Siegfried Masure, weduwnaar van Noëlla Wannyn
02.10.2016 Denise Viaene, weduwe van Albert Verschuere
03.10.2016 Frans Labie

Huwelijken

Julien Raepsaet en
Ghislaine Vandekerkhove
Gouden Bruiloft
(Avelgem 04/08/1966)

07.10.2016 Wim Deloddere en Lies Demeulemeester

Geboorten
25.08.2016 Übe De Roose, zoon van Jens en Mallory Dekeyser
30.08.2016 Paul-Emile Reyntjens, zoon van Geert en Veronique
Eggermont

Etien De Boever en
Lucie Vanderbeken
Gouden Bruiloft
(Avelgem 25/08/1966)

05.09.2016 Robin Peelen Wattyn, zoon van Peter Peelen en Kim Wattyn
12.09.2016 Céleste Beyaert, dochter van Tom en Sofie
Vandemeulebroucke
15.09.2016 Jules Geldhof, zoon van Koen en Petra Decock
19.09.2016 Manon Despriet, dochter van Julien en Jill Buyze
20.09.2016 Sybe Plysier, zoon van Sébastien en Katleen
Van derschueren
21.09.2016 Sterre Depraetere, dochter van Andy en Sofie De Houwer
26.09.2016 Marith Ameye, dochter van Bram en Gwendoline Speleers
03.10.2016 Guust De Smet, zoon van Pieter en Elise De Loof

© Geert Balcaen KW

Marcel Van De Maele en
Julienne Trossaert
Briljanten Bruiloft
(Scheldewindeke 26/09/1951)

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

Marc ’T Kindt en
Bernadette Seynaeve
Gouden Bruiloft
(Heule 07/10/1966)
A V E L G E M
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Programma 11 novemberviering 2016
8.45 uur

VERZAMELEN AAN DE BRANDWEERKAZERNE

9.10 uur

KERKhoVE
heldenmonument
Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.20 uur

WAARMAARDE
heldenmonument
Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.35 uur

AVELGEM
heldenmonument
Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.50 uur

BoSSUIT
heldenmonument
Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

10.00 uur

oUTRIJVE
heldenmonument
Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

10.30 uur

SINT-MARTINUSKERK AVELGEM
Plechtige Mis verzorgd door de Avelgemse schoolkinderen.

11.15 uur

11 NoVEMBERSToET
Alle Vaderlandse Verenigingen met hun vaandels
en ook alle inwoners van Avelgem worden vriendelijk
uitgenodigd deel te nemen aan de optocht onder
begeleiding van de Kh De Verenigde Vrienden.

11.30 uur

AVELGEM*
Begraafplaats erepark en graven Engelse soldaten
Bloemenhulde
Te Velde, Last Post en Belgisch Volkslied
*Bij regenweer vindt de plechtigheid plaats in Spikkerelle en niet op het kerkhof.

Gezocht: vrijwillige vaandeldragers voor de 11 novemberviering!
Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact op.
Dienst onthaal en informatie | onthaal@avelgem.be | 056 65 30 30
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