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Nieuwjaarsreceptie
Het gemeente- en OCMW-bestuur nodigen alle
inwoners van Avelgem uit voor de nieuwjaarsreceptie op ZONDAG 8 JANUARI 2017
van 11 uur tot 14 uur in Spikkerelle.
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Uw gemeente

Info Avelgem in
een nieuw kleedje
Vanaf februari zal
het infoblad van de
gemeente Avelgem
er anders uitzien.
Iedere maand zal
een UiTkalender in
de Info opgenomen
worden (ter vervanging van de
tweemaandelijkse
Vrijetijdskalender).
De voorschriften om
hierin opgenomen
te worden blijven
dezelfde als bij de Vrijetijdskalender. Zo moet de activiteit tijdig ingevoerd worden in de UiTdatabank. De deadlines zijn te vinden via
http://www.avelgem.be/deadlines. Verder wordt er in Avelgem Info
meer ruimte voorzien voor grotere foto’s en aankondigingen.
Info: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Avelgem
Hartveilige gemeente

In 2014 kreeg Avelgem van het Rode Kruis Vlaanderen het label ‘hartveilige gemeente’. Dit wil zeggen dat de eerstehulpcapaciteiten van de
bevolking vergroot worden door de aanwezigheid van defibrillatoren
(AED’s) en door reanimatieopleidingen. Om het label te behouden
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan waaronder een
opleiding AED en reanimatie voorzien voor zowel de bevolking als het
gemeentepersoneel. Onze gemeente voldoet aan deze voorwaarden
waardoor Avelgem ook de komende 2 jaar de titel ‘Hartveilige Gemeente’
mag dragen. De gemeente blijft ook verder investeren in bijkomende
AED-toestellen.

Sluiting gemeentelijke diensten
• De sportdienst, de sporthal en het zwembad zijn gesloten op
zondag 1 januari 2017.
Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (2 januari tot en met 8
januari 2017) is het zwembad open op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14 tot 18u; op woensdag van 14 tot 20u en op zondag
van 9 tot 12u.
• Het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de Bibliotheek en
Spikkerelle zijn gesloten op maandag 2 januari 2017.
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Avelgem brengt het
lokaal vrijwilligerswerk in kaart
Avelgem is 1 van de 13
Vlaamse steden en gemeenten die het vrijwilligerswerk dichter bij huis brengt.
Dankzij de nieuwe tool
van het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligers stromen de
Avelgemse vacatures vanop
www.vrijwilligerswerk.be
door naar www.avelgem.be/
avelgem-vrijwilligt.
Onderzoek wijst uit dat mensen
hun vrije tijd vooral dicht bij
huis besteden. Op de vacaturebank www.vrijwilligerswerk.be
staan duizenden zoekertjes voor
vrijwilligers.
Om die dichter bij potentiële
vrijwilligers te brengen, toont
Avelgem alle lokale vrijwilligersvacatures op www.avelgem.
be/avelgem-vrijwilligt. Zo zien
kandidaat-vrijwilligers onmiddellijk de zoekertjes in eigen buurt.
Zowel de gemeente als lokale
verenigingen, scholen en vzw’s
die vrijwilligers zoeken, kunnen
dit kenbaar maken op www.avelgem.be/avelgem-vrijwilligt.
Je hoeft je enkel te registreren
op www.vrijwilligerswerk.be en
je vrijwilligersvacature daar in te
voeren.
Naast Avelgem maken ook
Kasterlee, Lommel, Overpelt,
Tessenderlo, Genk, Kortrijk,
Knokke-Heist, Herentals,
Anzegem, Temse, Sint-GillisWaas en Het Punt Brussel
vzw gebruik van de tool van
Vlaams Steunpunt Vrijwilligers.
Binnenkort komen daar nog heel
wat lokale besturen bij.
Info: Dienst communicatie en
beleidsondersteuning | 056 65
30 30 | info@avelgem.be

Leefomgeving

Gladde wegen aanpakken

Vuurwerk tijdens de
eindejaarsfeesten
Laat vuurwerk de
pret niet bederven

Om de gladde wegen in Avelgem te bestrijden zijn er verschillende
instanties actief:
Het Agentschap Wegen en Verkeer is bevoegd voor de
gewestwegen, zoals Doorniksesteenweg, Stijn Streuvelslaan,
Leynseelstraat, Oudenaardsesteenweg, Brugstraat, Brugsesteenweg
en de Varent.
De provincie West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de
Etienne Balcaenstraat. Het strooien zelf gebeurt door de aannemer
van het Agentschap Wegen en Verkeer.
De gemeente Avelgem is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke wegen. Het strooien wordt uitbesteed aan een externe aannemer en gebeurt in fasen. Zo komen de busroutes, school- en
bedrijfsomgevingen, straten gelegen langs waterlopen, en de verbindingswegen eerst aan de beurt.
Ook de burgers zelf hebben een verantwoordelijkheid
Strooi zout bij ijzelvorming en veeg het voetpad als er sneeuw ligt.
Veeg sneeuw en ijs niet op de rijbaan of het fietspad. Anders wordt
het voor fietsers nog gevaarlijker rijden.
Hou er rekening mee dat strooizout pas goed werkt wanneer het
voldoende bereden wordt. Pas dus je rijstijl aan.
Info: Dienst grondgebiedzaken | 056 65 30 30
stedenbouw@avelgem.be

Doven openbare verlichting
Sinds juni dooft Avelgem de openbare verlichting langs de gemeentewegen van 23 tot 5 uur. Hierdoor is er minder CO2-uitstoot, wat nodig
is om de klimaatdoelstellingen te behalen.
Deze verandering went blijkbaar niet zo snel. We merken namelijk dat
een deel van de inwoners kampt met een onveilig gevoel. Voor een
goede evaluatie is het nodig om het nieuwe brandregime te behouden
tot na de winterperiode. Vervolgens analyseren we de cijfers en feiten
op een correcte manier.
Ondertussen doen we ook een beroep op jou om ervoor te zorgen dat
je zichtbaar bent in het verkeer. Tijdens de laatste fietscontrole in de
Avelgemse scholen in oktober bleek namelijk dat 25% van de fietsers
niet in orde is met zijn of haar fietsverlichting. Een goed werkende
fietsverlichting samen met een fluo-hesje en ander reflectiemateriaal zijn nochtans erg belangrijk voor een goede zichtbaarheid in het
verkeer.
Info: Dienst grondgebiedzaken | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

Met eindejaar steken heel wat
mensen traditioneel feestvuurwerk af. Volgens het Algemeen
Politiereglement is het in
Avelgem verboden om vuurwerk af te schieten tenzij er een
toelating gegeven werd door de
Burgemeester (art. 6.3.2.3).
Koop enkel wettig en veilig
vuurwerk met kwaliteits- en
veiligheidslabels. Verwittig voor
het afsteken van het vuurwerk
uw buren. Hou iedereen op een
veilige afstand én volg goed de
gebruiksaanwijzing. Jaarlijks
gebeuren er ongevallen met
blijvende lichamelijke letsels en/
of materiële schade.

Bespaar huisdieren
een oorverdovend
nieuwjaar

Vuurwerk en dergelijke zijn voor
veel dieren angstaanjagend.
Elk jaar opnieuw lopen tijdens de
eindejaarsnacht dieren verloren,
raken gewond of overlijden.
Voorkom dierenleed met volgende tips:
• Laat je hond vóór 22 uur uit
(aan de leiband).
• Hou huisdieren binnen van
zodra het donker wordt en zet
TV of radio aan om het ergste
lawaai te dempen.
• Weidedieren worden best op
stal gehouden.
• Steek geen vuurwerk af in de
onmiddellijke omgeving van een
dier.
• Wil je toch vuurwerk aansteken, waarschuw je buren en de
landbouwers uit de omgeving op
tijd zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.
• Controleer je tuin op restanten van vuurwerk. Nietontplofte stukken kunnen alsnog
ontploffen.
Info: Milieudienst | 056 65 30 30
milieu@avelgem.be
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Vrije tijd

Kunstkerk Bossuit wint ‘Prijs Wivina Demeester’
in de categorie ‘Kunst in opdracht’
De Prijs Wivina Demeester moedigt een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden
aan. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt op initiatief van Wivina
Demeester en het Team Vlaams Bouwmeester.
De jury heeft aandacht voor de verschillende voorwaarden die een
project doen slagen: opdrachtformulering, procesgerichtheid en
-bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat.
In de categorie ‘Kunst in opdracht’ was de jury van mening dat de
transformatie van de kerk van Bossuit in een kunstwerk de titel van
laureaat verdient, niet alleen omdat de kunstenares Ellen Harvey
met haar mooie, adequate ingreep de kerk een nieuwe vorm,
functie en betekenis geeft, maar vooral omdat de opdrachtgever
erin slaagt met dit kunstwerk de site letterlijk te bezielen als kern
voor de dorpsgemeenschap.
Tegenwoordig doet de Kunstkerk dienst als publieke ruimte in open
lucht en als een mooie uitvalsbasis voor evenementen. De vooruitstrevende keuze tot herbestemming naar Kunstkerk groeide uit tot een
succes. De transformatie van de kerk van Bossuit is een voorbeeld
van hoe er op een verantwoorde manier kan worden omgegaan met
leegstaande kerken.

Jan De Wilde

‘Dag Meneer De Wilde’
VR 13.01.17 om 20.15u
Theaterzaal Spikkerelle
Jan De Wilde is het kleinkunsticoon bij uitstek. Zijn liedjes
‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van
honger en dorst’ behoren tot het
collectief geheugen.
Info: Spikkerelle | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be
Tickets: €22 - €21
https://webshopavelgem.recreatex.be

Dansen op
schoot

Dansexpressie voor
kinderen en ouders
We gaan dansen, rennen, rollen,
spelen, stoeien, wiegen, knuffelen en genieten. Bepaalde
elementen uit de Sherbornebewegingsmethodiek worden
gebruikt, maar de nadruk ligt op
samen dansen en het stimuleren
van ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor kleuters (2 tot 4 jaar) en
een begeleider.
ZA 14 en 21.01.17 en 4, 11 en
18.02.17 van 10u tot 11u in
Spikkerelle. Prijs: €65
Info: Spikkerelle | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

© Kris Croonenbergh
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Humo’s Comedy
Cup on tour
VR 27.01.17 om 20.15u
Theaterzaal Spikkerelle
Avondje comedy met de
finalisten van Humo’s Comedy
Cup (Berit Companjen, Peter
Kluppels en Jens Dendoncker)
vergezeld van ervaren MC
Bas Birker.
Info: Spikkerelle | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be
Tickets: €15 - €14
https://webshopavelgem.recreatex.be

Vrije tijd

Passage Ronde van Vlaanderen
Op zondag 2 april 2017 passeert de Ronde van Vlaanderen in
Kerkhove, vanaf de brug over de Schelde naar het rondpunt en dan
rechtsaf richting aankomst in Oudenaarde. Avelgem is de enige WestVlaamse gemeente die de Ronde nog mag verwelkomen en dit gedurende een periode van 5 jaar. Daarom willen de provincie West-Vlaanderen
en de gemeente Avelgem de handen in elkaar slaan om van deze passage iets aparts te maken. Onder het motto ‘keerekeerweere’ wordt de
passage door West-Vlaanderen in de kijker gezet.
Info: Sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem
Randactiviteiten
Elke activiteit, georganiseerd omwille van de doortocht van de Ronde, wordt enkel toegestaan na voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats vindt.
Activiteiten die plaats vinden op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein en
activiteiten georganiseerd in een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, moeten - op straffe
van niet-ontvankelijkheid - voor 2 februari 2017 gemeld worden aan de evenementencel.

www.avelgem.be/evenementenloket

Vind je weg in de digitale wereld!
Op zaterdag 14 januari krijgen we de Digidokter - een digitaal expert - op
bezoek in de bibliotheek.
Deze maand komen we alles te weten over het opslaan van bestanden ‘in the
cloud’. De Digidokter leert je onder meer Dropbox kennen, Google Drive of One
Drive en zorgt er voor dat je je bestanden kan opslaan en openen waar je ook
bent. Je kan ook op consultatie bij de Digidokter met je digitale problemen en vragen.
Praktisch:
Ter Biest Avelgem | ZA 14.01.17 | 10-12u | Prijs: €5
Inschrijven via https://webshopavelgem.recreatex.be; infobalie Bibliotheek of www.vormingplusmzw.be.
Info: Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

Joki-Doki goochelshow

ZO 22.01.17 | 14.30u | Spikkerelle | Jeugdtoneel | Gratis toegang
Met meer dan 20 jaar ervaring is Joki-Doki heel bedreven in het
verzorgen van shows voor kinderen. Het uitgangspunt is de kinderen in de kijker te zetten en hen een onvergetelijke tijd te bezorgen.
Joki-Doki’s kindershow is een superleuke voorstelling met goochelen, circustechnieken en clownerie. Er komen ook enkele echte dieren tevoorschijn en uiteraard worden de kinderen voortdurend actief
betrokken. De show is heel afwisselend en valt bij elk publiek in de
smaak. De kinderen gaan goedgemutst en met lachende gezichtjes
naar huis!
Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Organisatie: Jeugdraad Avelgem
Meer info: sarah.anrijs@gmail.com

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten

A V E L G E M
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Leven en welzijn

Cursus ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen’
In het Sociaal Huis wordt de cursus ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen van 0-12 jaar’
georganiseerd voor jeugdmonitoren, onthaalouders en personeel van kinderdagverblijven.
Praktisch:
Zaterdag 28.01.17 van 9 tot 12u
Sociaal Huis Avelgem | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem
Prijs: €15 (studenten kunnen de cursus gratis volgen)
Organisatie: Gemeente Avelgem, Sociaal Huis Avelgem i.s.m. Lokaal Overleg Kinderopvang.
Inschrijven voor 10.01.17 via ann.schellaert@avelgem.be (de plaatsen zijn beperkt).

Avelgem is sinds kort 1 van de 27 gemeenten in West-Vlaanderen waar
de erkenning van een Huis van het Kind werd goedgekeurd. Een Huis van
het Kind betekent niet dat er sprake is van een nieuw stenen huis waar
alles rond kinderen gecentraliseerd zit. Het is eerder een samenwerkingsverband tussen lokale diensten, organisaties en burgers die de krachten bundelen zodat gezinnen met kinderen beter ondersteund kunnen
worden.

Voor Avelgem hebben maar liefst 19 partners hun schouders onder dit Huis van het Kind gezet.
Dit zijn: CAW Zuid-West-Vlaanderen; CKG Glorieux; CLB G.O. en CLB Weimeersen; de basisscholen:
Sint-Jan Berchmans Avelgem, Sint-Jan Berchmans Outrijve & Kerkhove, De Toekomst, Kleuterschool Bossuit,
Kleuterschool Rugge; de Gezinsbond; een vertegenwoordiging van de huisartsen; dienst Jeugd & Cultuur;
Kind en Gezin; Kind en Preventie; LOGO Leieland; Pinokkio (kinderopvang); Samenlevingsopbouw WestVlaanderen; Ubuntu en het Sociaal Huis als trekker.
Met deze partners worden in de toekomst een aantal initiatieven uitgewerkt ter ondersteuning van gezinnen.
Zo wordt onder meer geprobeerd de vrijetijdsparticipatie voor kinderen te verbeteren en de communicatie en
informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten te optimaliseren.
Wordt zeker vervolgd…

Dorpsrestaurant ZOHRA
Op dinsdagmiddag is het Dorpsrestaurant open voor alle 65-plussers of jongere mensen met een zorgvraag.
Er moet vooraf ingeschreven worden. Wie een mobiliteitsprobleem heeft, kan gebruik maken van de
vervoerdienst.
Praktisch: elke dinsdagmiddag vanaf 11.45u in de polyvalente ruimte van het Woon-Zorghuis Ter Meersch.
Prijs: €7.50 (soep, hoofdgerecht, dessert). Meer info en inschrijven: Sociaal Huis: 056 65 30 36.
MENU JANUARI
n 03/01/2017: Gesloten
n 10/01/2017: pompoensoep, koninginnehapje met champignons,
peterselie-aardappelen, mokkapudding
n 17/01/2017: erwtensoep, steak bearnaise met
rauwkost en frieten, yoghurt
n 24/01/2017: seldersoep, rundsburger met raapen uienstamppot, chocoladepudding
n 31/01/2017: witloofsoep, rosbief met rode wijnsaus en provençaalse boontjes met peterselieaardappelen, bavarois.
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Leven en welzijn

Bevolking
Geboorten
07.11.2016
07.11.2016
07.11.2016
22.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
01.12.2016
Mbarka

Arya Coucke, dochter van Jonah en Anaëlle Vandenberghe
Youri Boets, zoon van Djavo en Nancy Royez
Jack Houtekier, zoon van Arne en Inge Haerijnck
Quin Deschamps, zoon van Bjorn en Angelique Lemaire
Airyn Depraetere, dochter van Dominick en Aree Depraetere
Cilou Desmet, dochter van Bram en Lisa Gabriels
Marouane El Gueraâ, zoon van Mustapha en Ezoumaity

Jubileum

Overlijdens
16.11.2016
18.11.2016
20.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
05.12.2016

Andréa Derycke, weduwe van Armand D’Hondt
Georgette Vandenbroucke, weduwe van Jerome Verriest
Jeannine Pot, echtgenote van André Vanleynseele
André Ladou, echtgenoot van Ghislena Baert
Georgette Royeaerd, weduwe van Lodewijk Van de Ven
Lena Bloem, echtgenote van Chris Sels
Anna Waignein, weduwe van Valère Declercq
Francine Dupond, echtgenote van Maurice Velghe
Marcel Delandsheere, weduwnaar van Georgette David
Ghislena Delgat, weduwe van Michel Vancauwenberghe

Michel Chantry en
Nelly Vanoverbeke
Gouden Bruiloft
(Moen 3/12/1966)

Wat moet je doen met oude geneesmiddelen?
Vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen hebben maar één juist adres: de apotheker.
Wat breng je naar de apotheker?
• Glazen medicijnflesjes met een inhoud minder dan 250 ml; met een inhoud meer dan 250 ml als
ze niet leeg zijn, de inhoud niet gekend is en/of ze cytostatische geneesmiddelen (tegen kanker) bevat
hebben.
• Niet opgebruikte (zet)pillen en capsules.
• Restjes zalf in de tube.
• Siropen en vloeibare geneesmiddelen, zoals neus- en oordruppels, in hun flessen.
• Restanten van sprays en aërosolflacons zonder verpakking en bijsluiter.
Wat breng je niet naar de apotheker?
• Lege kartonnen doosjes en bijsluiters u bij papier en karton.
• Lege glazen flesjes van meer dan 250 ml die geen cytostatische geneesmiddelen bevat hebben: u glasbol.
• Medicijnflesjes voor dieren van landbouwers u risicohoudend medisch afval.
• Lege doordrukverpakkingen, verbanden, kompressen, pleisters, watten, incontinentiemateriaal, luiers,
teststrookjes en -strips, vitaminebereidingen en kruidenproducten u restafval.
• Resten van cosmetica, verzorgingsproducten, bestrijdingsmiddelen en chemicaliën u KGA (recyclagepark).
• Injectienaalden in een naaldbox (verkrijgbaar bij de apotheker) u KGA (recyclagepark).

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
A V E L G E M
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Gedichtendag 2017
Voorstelling conservatorium
Pöetisch ontbijt bibliotheek
Poëtische acties in de bibliotheek
l Voorstelling leerlingen Woord van het Conservatorium van Avelgem
DO 26.01.17 - vanaf 18.30u - Theaterzaal Spikkerelle
Wie denkt dat poëzie een ernstige zaak is, heeft het helemaal mis. Glimlachen,
grijnzen, gniffelen, monkelen en schaterlachen: op Gedichtendag 2017 kan en mag
het allemaal.
Met de voorstelling ‘100 gram poëzie en een snuifje humor’ bewijzen de leerlingen
Woord van het Conservatorium dat je niet per se een stand-upcomedian nodig hebt;
ook gedichten kunnen het publiek aan het lachen brengen. Ze hebben het over beugels,
naaimachines, dinosaurussen, varkens, wc-papier en uit de hand gelopen feestjes.
Maar kom het vooral zelf bekijken. Het is nog gratis bovendien!
l Gedichten in de kijker en poëtische attentie zolang de voorraad strekt.
DO 26.01.17 - Bibliotheek Avelgem
l Poëtisch ontbijtbuffet met fairtrade producten
ZA 28.01.17 - 7-9u - Bibliotheek Avelgem
9.30u-10.30u: Poëzievoorstelling met een vleugje humor door puntdichter Denis Nowé.
De voorstelling is gratis en zowel toegankelijk voor zij die deelnemen aan het ontbijt als
voor alle andere bibliotheekbezoekers. Tijdens het ontbijt serveren enkele leerlingen
van het conservatorium humoristische gedichten.
Prijs ontbijt: €8 - €4 (kinderen tot 12 jaar) - vooraf inschrijven (voor 23.01.17)!

Voorstelling Conservatorium

Denis Nowé

Organisatie

Spikkerelle, Conservatorium en Bibliotheek.
Conservatorium: conservatorium@avelgem.be - 056 65 30 67
Bibliotheek: bibliotheek@avelgem.be - 056 65 30 40
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