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2UW GEMEENTE
Het Gemeentehuis, het Sociaal Huis en Spikkerelle zijn gesloten op maandag 1,
donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017. Op deze dagen zijn ook de sportdienst en het
sportcentrum gesloten, enkel op voorhand aangevraagde en goedgekeurde reservaties
kunnen plaats vinden.

DIENSTEN
GESLOTEN

Het recyclagepark is gesloten op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017.
De bibliotheek is gesloten op maandag 1 en donderdag 25 mei 2017.

VERPLAATSING HUISVUILOPHALING
De huisvuilophaling (huisvuil, PMD, papier & karton) van donderdag 25 mei verschuift
naar zaterdag 27 mei 2017.

DENK TIJDIG AAN JE REISDOCUMENTEN!
Vertrek je binnenkort op reis naar het buitenland? Vraag dan je reisdocumenten tijdig aan en voorkom zo heel wat moeilijkheden
en extra kosten. Je bekijkt best op voorhand over welke reisdocumenten je reeds beschikt en hoe lang deze nog geldig zijn.
Opgelet: à Sommige landen eisen dat de documenten nog x-aantal maanden geldig zijn na de terugreis.
à Het papieren document dat je kreeg bij aangifte van verlies/diefstal van je elektronische identiteitskaart is niet geldig
in het buitenland.
à Ook minderjarige kinderen hebben voor alle buitenlandse reizen een identiteitsdocument nodig.
Mogelijke reisdocumenten met de levertermijn en kostprijs:
REISDOCUMENT

eid

Kids-id

Internationaal
reispaspoort

Waar aanvragen?

Dienst bevolking

Dienst bevolking

Dienst bevolking

Wat meebrengen?

1 recente pasfoto met witte
achtergrond, zonder glimlach of tanden zichtbaar
(max. 6 maand oud).

1 recente pasfoto met witte
achtergrond, zonder glimlach of tanden zichtbaar
(max. 6 maand oud).

1 recente pasfoto met witte
achtergrond, zonder glimlach
of tanden zichtbaar (max. 6
maand oud).

Aflevering bij gewone
procedure

Na +/- 3 weken:
€ 15

Na +/- 3 weken:
€6

5 werkdagen na dag van
aanvraag
€ 75 (volw.) - € 45 (-18 jaar)

Aflevering bij
spoedprocedure

Na 3 werkdagen:
€ 120
Vanaf 01/07/17: € 85

Na 3 werkdagen:
€ 110
Vanaf 01/07/17: € 85

Volgende werkdag mits
aanvraag voor 15 uur
€ 250 (volw.)
€ 210 (-18 jaar)

Aflevering bij zeer
dringende
spoedprocedure

Na 2 werkdagen:
€ 180
Vanaf 01/07/17: € 125

Na 2 werkdagen:
€ 170
Vanaf 01/07/17:
€ 125

Een visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van bestemming.

INFO DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 |burgerzaken@avelgem.be
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ZITDAGEN BELASTINGEN 2017

Al jaren organiseert de FOD Financiën gemeentelijke zitdagen om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.
Maar door een gebrek aan middelen verminderen ze het aantal lokale zitdagen. Voor Avelgem betekent dit een halvering van
de dienstverlening. Alleen op 17 en 24 mei komen 2 ambtenaren naar het gemeentehuis in Avelgem. Dit van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur. Wij doen dan ook een warme oproep om deze momenten te laten voor de minst mobiele inwoners.
Andere inwoners kunnen terecht in de belastingkantoren van Oudenaarde, Kortrijk of Waregem. In mei helpen ze er jou graag
van 9.00 tot 12.00 uur, in juni doorlopend van 9.00 tot 15.00 uur.
Deze dienstverlening is gratis. Het enige wat je nodig hebt, zijn jouw belastingformulieren samen met jouw loonfiches, fiscale
attesten, bewijs van pensioensparen, documenten van kapitaalaflossing van een lening ...
CONTACTGEGEVENS
àMarlboroughlaan 4, Oudenaarde, 02 575 30 90, p.gent.team6@minfin.fed.be
àHoveniersstraat 31, Kortrijk, 02 577 89 10, p.brugge.team4@minfin.fed.be
àPand 305, Waregem, 02 578 26 60, p.brugge.team10@minfin.fed.be

WIELERWEDSTRIJD OMLOOP DER DRIE PROVINCIES
MOBILITEITSMAATREGELEN | DONDERDAG 25.05.17 | Startplaats: Outrijve

Zie ook
blz. 11

Op donderdag 25 mei wordt de wielerwedstrijd ‘Omloop der drie provincies’ ingericht. De renners rijden 3 plaatselijke rondes
in Outrijve en Moen. Daarna rijden ze via de Doorniksesteenweg, de Oudenaardsesteenweg en de Ruggestraat naar OostVlaanderen. Via de Etienne Balcaenstraat komen ze terug Avelgem binnen en volgen er nog 2 plaatselijke rondes in Outrijve
en Moen.
Ter gelegenheid van deze wielerwedstrijd zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:
- 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 en een deel van de
Doorniksesteenweg.

OCMW BEDEELT
VOORTAAN
MAALTIJDEN MET
ELEKTRISCHE WAGEN

Vernieuwing en duurzaamheid zijn begrippen die de gemeente Avelgem en het OCMW
hoog in het vaandel dragen. Dit blijkt onder meer uit de aankoop van een elektrische
wagen voor de maaltijdbedelingen van het OCMW. Sinds midden maart is deze wagen
operationeel en gebeurt de bedeling van maaltijden dus zonder CO2-uitstoot.
Verder is deze wagen ook stiller wat dan weer ten goede komt van het lokale leefmilieu.
Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van deze wagen.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks
samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te
schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele
brandstof door elektrische voertuigen.
Binnenkort, na de installatie van de zonnepanelen
op het woonzorghuis, wordt de wagen ook opgeladen
met zelfopgewekte energie. Dit alles kadert eveneens binnen het burgemeestersconvenant, waarbij
gemeenten zich inzetten om de CO2-uitstoot met
minstens 20 procent terug te dringen tegen 2020.

INFO SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70
sociaalhuis@avelgem.be

4AVELGEM IN BEELD
START VAN HET BBQ-SEIZOEN!
Probeer eens de publieke BBQ op het
evenemententerrein!

Evenemententerrein: the place to be!

Het evenemententerrein naast Spikkerelle is een trekpleister geworden voor jong en oud.
Je kan er rustig genieten van de mooie omgeving,
voetballen, picknicken, barbecueën, spelen 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 reserveren. Wens je exclusief
gebruik voor bijvoorbeeld grote evenementen, dan moet je
een aanvraag indienen via het evenementenloket
(www.avelgem.be/evenementenloket) of via het college
van burgemeester en schepenen.
Respecteer de tien regels die ook geafficheerd zijn bij de
barbecue zelf. Op die manier blijft het leuk voor de
omwonenden en voor de andere bezoekers van het terrein.
Zo kan je tussen 11 en 22 uur gebruik maken van de
barbecue en is versterkte muziek niet toegelaten. Laat de
barbecueplaats netjes achter: reinig de rooster, neem afval
en etenswaren mee naar huis.
Op naar een warme bbq-zomer!

INFO DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

LEEFOMGEVING

MILIEUBOOT
Verken het Kanaal BossuitKortrijk met de Milieuboot!
Een unieke ervaring.
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Van 22 mei tot 9 juni 2017 organiseert De Milieuboot educatieve milieuboottochten op het
kanaal Bossuit-Kortrijk. Opstapplaatsen zijn er in Bossuit en Zwevegem.
Heb je zin om het Kanaal Bossuit-Kortrijk op een aparte manier te ervaren? Tijdens de tocht
met de milieuboot gebeurt er veel meer dan wat varen. Je maakt kennis met alle aspecten
van de rivier, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, het leven op, om en in het
water. Aan boord is een laboratorium waar je kan helpen bij het bepalen van de waterkwaliteit van de rivier. Je komt te weten waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame
ontwikkeling zo belangrijk zijn.

Op weekdagen zijn er educatieve Milieuboottochten voor scholen. In het weekend en op
woensdagnamiddag is iedereen welkom: verenigingen, milieuraden, gezinnen,
vriendengroepen, families,...
Geïnteresseerd? Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt!
Jongeren tot 18 jaar betalen € 3, volwassenen € 7.
De milieuboot vaart uit vanaf 25 deelnemers.

INFO & INSCHRIJVEN www.milieuboot.be | 053 72 94 20

© De Milieuboot

RENOVATIECOACH &
ENERGIEKOMPAS

Met zijn allen BENOveren (beter renoveren)!
Tegen 2050 moet Zuid-West-Vlaanderen een klimaatneutrale regio zijn. Daarvoor moeten we jaarlijks
1000 verouderde woningen renoveren of BENOveren:
“beter renoveren.” Op 16 maart 2017 lanceerde
Intercommunale Leiedal daarom de RenovatieCoach en
MijnEnergiekompas. Hiermee hoopt Leiedal de
renovatiegolf in de regio een nieuwe impuls te geven.
In de figuur van Bart Deneckere (de RenovatieCoach)
haalde Leiedal alvast een vat vol ervaring in huis.
“Voor mij is het allemaal thuis begonnen. Mijn vader
heeft als fervent verbouwer heel wat huizen gerenoveerd of verbouwd, waardoor ik als kleine jongen mocht meelopen en
heel wat praktische kennis kon opdoen. Kennis die nu natuurlijk van onschatbare waarde blijkt...”
De RenovatieCoach wil een stap verder gaan dan de meeste bestaande vormen van renovatiebegeleiding. Zij bieden een
totaalpakket aan: van een huisbezoek met advies op maat, over hulp bij het aanvragen van premies, tot een budget- en
kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken.
Naast die begeleiding van A tot Z - ‘ontzorgen’ - hoopt de RenovatieCoach de mensen uit de regio ook bewust te maken.
Bewust maken van het feit dat energiezuinig renoveren de enige juiste keuze is. De RenovatieCoach wil voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor kwetsbare doelgroepen. Dankzij de samenwerking met de steden en gemeenten uit onze regio kunnen
die doelgroepen rekenen op extra financiële ondersteuning.
De RenovatieCoach is slechts één van de tools van het project Warmer Wonen.
Dankzij de website www.mijnenergiekompas.be kan je ook zelf ontdekken hoe energiezuinig je woning is, en vooral hoe energiezuinig je woning na een gerichte renovatie zou kunnen zijn. Om het allemaal nog wat makkelijker te maken, duidde Leiedal
- na een strenge selectie - een groep vakbekwame BEN-aannemers aan die maar wat graag meestappen in het project. Je kan
nog altijd kiezen om met eigen aannemers te werken, maar dankzij het engagement van de betrokken aannemers kunnen we
een vlotte samenwerking zonder zorgen garanderen. Want dat is tenslotte de hoofdambitie: mensen helpen om hun renovatie op alle vlakken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

INFO RENOVATIECOACH | 056 24 16 19
renovatiecoach@warmerwonen.be
www.warmerwonen.be

6LEVEN & WELZIJN
AANPASSINGSWERKEN RESIDENTIE STEENHUUSE
De bewoners van Residentie Steenhuuse staan voor een
reeks aanpassingswerken. Het gebouw, gelegen in De Ronde
te Avelgem, dateert van 1994 en telt 22 assistentiewoningen. De woningen hebben een oppervlakte van ongeveer
60m² en bestaan uit een woonkamer met balkon, een
halfopen keuken met bijhorende berging, een slaap- en een
badkamer.
Samen met de architect werden een aantal aanpassingswerken in kaart gebracht. De komende jaren zal de badkamer
hedendaagser ingericht worden en zullen de dampkappen
vervangen worden. Maar eerst is het buitenschrijnwerk aan
de beurt. Begin april startte de aannemer met het vervangen van de PVC-ramen.
De nieuwe aluminiumramen met zonregulerend glas voldoen aan de huidige normen o.v.v. isolatie en ventilatie.
Bovendien wordt de inkomdeur toegankelijker door het plaatsen van een automatische schuifdeur.
Met dit project investeert het OCMW van Avelgem in het zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor senioren. Naast de 22
assistentiewoningen in Residentie Steenhuuse telt de recentere Residentie Scheldezicht 18 assistentiewoningen.
Beide residenties liggen op wandelafstand van Woonzorghuis Ter Meersch. Er kan vanuit de assistentiewoningen beroep
gedaan worden op verschillende diensten van het woonzorghuis. Door een wijziging in het opnamebeleid kunnen voortaan
ook senioren uit onze ruimere zorgregio de woningen betrekken.
Wil je meer informatie omtrent deze residentie of zou je graag een assistentiewoning bezoeken?
SOCIALE DIENST WOONZORGHUIS TER MEERSCH | 056 65 07 80

Hulp nodig bij het aanvragen van school- en studietoelagen?
Ook voor 2017-2018 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de school- en studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap. Een aanvraag doen kan online of op papier vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.
Op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (of op afspraak) kan je in het Sociaal Huis terecht voor begeleiding bij
deze aanvraag. Breng volgende zaken mee: je elektronische identiteitskaart (met pincode of federaal token), bewijzen van
alimentatiegeld van het jaar 2015 (rekeninguittreksels), huurovereenkomst (bij kotstudenten), bewijs van leefloon
(+ het bedrag van het jaar 2015), attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen.
INFO Sociaal Huis: Dienst Woon-Zorg | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

© Shutterstock

BEVOLKING

09.03.2017 Gilbert De Schuyter, echtgenoot van Maria Tanghe
13.03.2017 Bernard Demeestere, echtgenoot van Marie-Paule Depuydt
18.03.2017 Gabrielle Allard, weduwe van Victor Poitiez
25.03.2017 Walter Vermeulen, echtgenoot van Andréa Douchez
28.03.2017 August Verbrugghe, weduwnaar van Gabrielle Vangeersdaele
31.03.2017 Gérard Vanovervelt, weduwnaar van Marie José Vandenberghe
01.04.2017 Antoinette Morjean, weduwe van Etienne Orroo
04.04.2017 Marcel Vercruysse, echtgenoot van Mariette Depraetere
07.04.2017 José Deviaene, echtgenoot van Yvonne Daeveloose

GEBOORTES
18.02.2017 Sarah El Boukri, dochter van Fatima
19.02.2017 Ibe Suys, zoon van Amy
22.02.2017 Lea Holvoet, dochter van Karel en Heleen Vervust
27.02.2017 Leon Vercruysse, zoon van Stijn en Stefanie Christiaens
03.03.2017 Sielke Degraeve, dochter van Jonas en Aagje Depoortere
07.03.2017 Juliette Verriest, dochter van Dimitri en Brendy Forêt
08.03.2017 Meher-Mah Shahzadi, dochter van Ali Nasser en Erum Bibi
10.03.2017 Marie Lou Dehaene, dochter van Luc en Kaat Delzeyne
14.03.2017 Matheo Vanderschelden, zoon van Bram en Natacha Hoet
16.03.2017 Jonas Depraetere, zoon van Brecht en Katrien De Muynck
20.03.2017 Remi Vermeulen, zoon van Lowie en Annelies Dejonghe

JUBILEA

Willy Aelvoet en Yolande Voet
Gouden Bruiloft
(Elsegem 20/03/1967)
Adriën Van Wambeke en Beatrice
Vandendriessche
Gouden Bruiloft
(Anzegem 24/03/1967)
Erik Depraetere en Arlette Vermaut
Gouden Bruiloft
(Lauwe 31/03/1967)

HUWELIJKEN

21.03.2017 Nicolas Vandenbogaert
en Pascale Lauwers
08.04.2017 Robin Jegers en
Kimberley Vervaeke

PREVENTIE BAARMOEDERHALSKANKER
Mei: maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is makkelijk op te sporen door een uitstrijkje om de drie jaar.
Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Op die
manier kan je de ziekte vroegtijdig opsporen en beter behandelen.
Via www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker kan je jezelf registreren
en onder meer zien wanneer je laatste uitstrijkje was of je kan een herinneringsmail
laten bezorgen.

INSCHRIJFSTROOK
Feest 55-plussers
DI 30 mei 2017

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

MEER INFO 0800/60 160:

"

gratis nummer Centrum Kankeropsporing bellen kan van 9.00-12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
info@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker

Buffet en revueshow in Spikkerelle: 25 euro

WACHTDIENSTEN

Om in te schrijven bezorg je dit strookje samen met gepast geld
aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad in het
gemeentehuis op
MAANDAG 15 mei 2017 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

OVERLIJDENS
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8VRIJE TIJD
JOUW STRAAT, SPEELPARADIJS?!
In den goeien ouden tijd konden kinderen naar hartenlust buiten spelen. De plaatsen waren eindeloos:
in bossen, op speelterreinen en … op straat! Wij willen
graag die goeie oude tijd terugbrengen en bieden jullie
de kans om speelstraten te organiseren!
Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en
tijdens bepaalde uren wordt omgetoverd tot een groot
speelparadijs. Een speelstraat biedt kinderen de kans
om in veilige omstandigheden zorgeloos te ravotten én
biedt ouders en buren de kans om elkaar beter te leren
kennen. In Assegem en de Toekomststraat vonden
voorbije zomers al enkele succesvolle edities plaats!
Woon jij in een wijk of straat met veel kinderen en wil
jij graag als meter of peter je schouders onder dit project zetten? Vraag jouw speelstraat tijdig aan bij de dienst jeugd en cultuur. Dit kan ter plaatse of online. Speelstraten tussen 15 juli en 15 september kan je aanvragen t.e.m. 1 juni.

INFO

Ik ben lid van één of meerdere seniorenverenigingen in Avelgem JA/NEEN (schrappen wat niet past)

Schrijft/schrijven zich in voor het feest van de 55-plussers (buffet + revueshow) in Spikkerelle op
dinsdag 30 mei 2017 en betaalt/betalen hiervoor ........... X € 25 = ..........

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

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

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

"

INSCHRIJFSTROOK FEEST 55-PLUSSERS

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

DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
www.avelgem.be/speelstraten

FEEST 55-PLUSSERS

Dinsdag 30 mei 2017 vanaf 12.00 uur in Spikkerelle
Ben je 55 jaar of meer en woon je in Avelgem? Beleef dan een leuke feestnamiddag! Na een lekker buffet kan je genieten van diverse optredens van Celien
(dochter van Margriet Hermans), Guy Neve (hits uit de jaren ‘60 en ‘70), Johan
Veugelers (accordeonmuziek), Showballet Showcase en Eddy Herman (sketches).
Programma:
12.00 uur: onthaal met aperitief en hapjes in de polyvalente zaal van Spikkerelle
13.00 uur: uitgebreid koud buffet (dranken inbegrepen)
15.00-16.00 uur: deel 1 optredens
Showballet Showcase
16.00-16.45 uur: pauze met drankbediening
aan tafel
16.45-17.45 uur: deel 2 optredens
Inschrijven
MAANDAG 15 mei 2017 in het gemeentehuis van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
De prijs bedraagt € 25 per persoon.
Celien

Eddy Herman

Johan Veugelers

Guy Neve

qwww.avelgem.be/toerisme

NIEUWE THEMAFIETSROUTES IN DE LEIESTREEK
LEIESTREEK LUSJES
Toerisme Leiestreek presenteert tien nieuwe en gratis ‘Leiestreek Lusjes’ op het vorig jaar vernieuwde fietsnetwerk Leiestreek. Fietsers kunnen met dit concept via het gekende knooppuntensysteem lusvormige routes volgen rond een bepaald thema. Dit jaar staan de lusjes in het
teken van lokaal lekkers, met specifieke aandacht voor het thema bier. In de bibliotheek van
Avelgem en in Spikkerelle is het Lusje Lokaal Lekkers 4 verkrijgbaar. Dit lekkere fietslusje start
aan het Sint-Arnolduspark in Tiegem en brengt ons doorheen Zwevegem en Avelgem. Je fietst
onder meer over het Guldensporenpad, langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde.
De bezienswaardigheden onderweg en andere fietsroutes vind je via www.west-vlinderen.be.
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | toerisme@avelgem.be

GEMEENTELIJK TENNISCOMPLEX UITGEBREID
Sinds kort beschikt Tennisclub Avelgem over een 4de terrein.
Een stijgend aantal leden, onder andere door een bloeiende tennisschool, zorgde voor de nood aan extra speelmogelijkheid.
In overleg met de Tennisclub Avelgem opteerde het gemeentebestuur
voor 2 blokken van telkens 2 gravelterreinen met voor elke blok een
nieuwe omheining, de nodige veldverlichting, een beregeningsinstallatie
en drainage. Het uitgebreide en vernieuwde complex werd feestelijk
geopend door het gemeentebestuur op 9 april en daarmee werd tevens
de start gegeven voor het nieuwe tennisseizoen.
Ook niet leden kunnen gebruik maken van de tennisterreinen.
Reserveren kan bij de sportdienst (12,50 euro per uur per terrein). Na reservatie en betaling ontvangt u een reservatiebewijs
dat bij controle voorgelegd moet worden.

INFO SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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© www.toerisme-leiestreek.be

VRIJE TIJD
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pwww.avelgem.be/uitagenda

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
honderden agenda’s, waaronder de UiTagenda in Avelgem
Info, de digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!
De activiteiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de
deadlines: www.avelgem.be/deadlines.

= UiTPASAANBOD

YOUNG DANCE4FRIENDS SHOW
Zaterdag 06.05.17 om 18.30 uur
Zondag 07.05.17 om 15 uur
Zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem

Optreden van alle kiddies, kids, teens en youngsters en
Breakdancers die dit jaar les gevolgd hebben bij Anneleen
De Paepe & Hoa Ho The.
ORGANISATIE
Dance4friends | 0470 85 07 50 | info@dance4friends.be

KUNSTENFESTIVAL ANDERSOM

Zaterdag 06.05.17 | 10.00-14.00 uur | Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
Geniet op 6 mei van een rondleiding met verrassende optredens. Ontdek samen met de leerlingen van het Avelgemse
kunstonderwijs enkele verborgen plekjes achter de schermen!

TENTOONSTELLING ANDERSOM

06 en 07.05.17: 10.00-18.00 uur | 08, 09 en 11.05.17: 9.00-12.00 uur | 10 en 12.05.17: 14.00-18.00 uur
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
ORGANISATIE Kunstonderwijs Avelgem| GAVKA & CONSERVATORIUM

VROEGE OCHTENDWANDELING OP ZOEK NAAR
‘VROEGE VOGELS’

Zondag 07.05.17 | 6.00-12.00 uur | Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
Niets zo verkwikkend als een vroege ochtendwandeling in de lente!
Vroege vogels voeren reeds hun jongen, late broeders komen in zicht,
maar allemaal laten ze ‘s morgens hun gezangen horen!
ORGANISATIE | Natuurpunt Avelgem | katrien.vandenberghe@gmail.com
www.natuurpunt.be

DIGIDOKTER
GRATIS & DEGELIJKE
SOFTWARE

Zaterdag 13.05.17 | 10.00-12.00 uur
Zaal Ter Biest - Bibliotheek
Doorniksesteenweg 77A, Avelgem
€5

VOORLEESHALFUURTJE

Vrijdag 19.05.17 | 16.30-17.00 uur
Bibliotheek Avelgem,
Doorniksesteenweg 77A
Gratis toegang

Is gratis software wel kwalitatief en
betrouwbaar? Er zijn minderwaardige versies, maar evenzeer pareltjes!
Kom er meer over te weten tijdens
deze sessie Digidokter.

Elke maand kunnen kinderen van
3 tot 7 jaar komen luisteren naar
de leukste verhalen in onze knusse
vertelhoek! De kinderen krijgen
gratis een UiTPAS en sparen een punt
bij ieder voorleeshalfuurtje. Twee
punten kunnen ingeruild worden
voor een leuk gadget.

INFO & INSCHRIJVEN
Bibliotheek: aan de infobalie
Webshop:

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

https://webshopavelgem.recreatex.be

Vormingplus : 056 26 06 00 of
www.vormingplusmzw.be

KOOKDEMO
PICKNICK/BRUNCH

Lezing over tandverzorging en
tandgezondheid.

Inschrijven voor 08.05.17.

ORGANISATIE
VFG (Vereniging personen met een
handicap)
vfg.avelgem@telenet.be

Woensdag 24.05.17 | 13.30 uu
Start: Sportcentrum Ter Muncken
Gratis
Wandeltocht van 7km voor groot en
klein langs hoofdzakelijk verkeersvrije en vooral pittoreske wegen in
Avelgem. Toegankelijk voor kinderwagens.
ORGANISATIE
SPORTDIENST AVELGEM &
BASISSCHOOL DE TOEKOMST
bs.avelgem@g-o.be
056 65 01 40

OMLOOP DER 3
PROVINCIES

WIELERTOERISTENTOCHT
Donderdag 25.05.17
Starten kan tussen 7.30 en 9.30 uur
Startplaats: Outrijve (St. Pietersstraat)
Een historische koers wordt
opnieuw gereden!

TANDZORG,
UW ZORG

Donderdag 18.05.17 | 14.00 uur
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
Gratis toegang

GEZINSWANDELING

Donderdag 18.05.17 | 19.00 uur
OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402,
Bossuit

Kookdemonstratie met tal van tips
om een lekkere picknick of brunch te
organiseren!
ORGANISATIE
VI3A KVLV Avelgem
viakvlv@gmail.com

Op Hemelvaartsdag organiseert
wielerclub Hand in hand Demeyer de
wielertoeristentocht Omloop der 3
provincies. De tocht loopt door de
3 omliggende provincies van startplaats Outrijve.
De tocht bevat onder meer 7 hellingen en 4 kasseistroken gespreid
over 70 km. Wie meer wil kan nog
enkele (bewegwijzerde) plaatselijke
rondes van 12.2 km rijden. Diezelfde
tocht werd van 1947 tot en met 1982
voor profrenners georganiseerd. De
club wil deze traditie nu nieuw leven
in blazen door het organiseren van
een juniorenwedstrijd gecombineerd
met een wielertoeristentocht.
De deelnameprijs bedraagt € 5
(inclusief bevoorrading op de
Paterberg, een Kwaremontbiertje of
soep bij aankomst in de feesttent).
ORGANISATIE Wielerclub Demeyer
Hand in Hand
kristof_balcaen@hotmail.com
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JOBSTUDENTEN

Technische dienst gemeente
Avelgem - voltijds

BACHELOR VERPLEEGKUNDIGE /
REFERENTIEPERSOON DEMENTIE

m/v - schaal BV1-BV3 |Woonzorghuis Ter Meersch
Naast jouw veelzijdige job als verpleegster bekommer je je over de bewoners met
dementie.

Functieomschrijving
Ben jij een gemotiveerde en nette
werker van minstens 16? Dan ben jij
de persoon die we zoeken!
Waarvoor? Voornamelijk groenonderhoud (werken met grasmaaier,
bosmaaier, hagen scheren, groenafval
opruimen, onkruid wieden …), maar
indien nodig spring je ook bij voor
andere klussen.
Interesse?
Surf voor 15 mei naar www.avelgem.
be/studentenjobtechnischedienst.
Tewerkstelling voorzien in juli en/of
augustus en/of september.
Kom je in aanmerking?
Dan nodigen we je uit voor een
sollicitatiegesprek. Je verneemt snel
of je aan de slag kunt. De gemeente
zorgt voor de nodige beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril …), voor werkkledij zorg je zelf.

Functieomschrijving
Samen met collega’s sta je in voor de dagelijkse verzorging van de bewoners.
Je streeft naar een kwaliteitsvolle zorg op maat, vertrekkend vanuit het levensverhaal
en de eigenheid van de patiënt. Als referentiepersoon dementie geef je ook raad,
sensibiliseer je en formuleer je voorstellen voor het opleidingsplan dementie van
alle medewerkers. Je werkt ook mee aan de kwaliteitsplanning en voert bijhorende
administratieve taken uit.
De volledige functiebeschrijving en het inschrijfformulier vind je op
www.avelgem.be/vacature.
Wij bieden
• Een contract onbepaalde duur
• Bruto startmaandloon: € 2338,88 | bruto eindmaandloon/ € 3920,47
• Eindejaarspremie, attractiviteitspremie, wisseldienst 11%, toeslag weekend en
feestdagen, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woonwerkverkeer openbaar vervoer of fietsvergoeding
• Ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten
• Functierelevante anciënniteit komt in aanmerking
Interesse?
Bezorg jouw inschrijfformulier en een kopie
van het gevraagde diploma op
veerle.beyaert@avelgem.be. De kandidatenlijst sluit af op 20 mei 2017 om 19.00
uur. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op
vrijdagnamiddag 2 juni vanaf 13.00 uur.

POETSHULP / HUISHOUDHULP

vzw PWA dienstenbedrijf Avelgem-Spiere Helkijn
Poets je graag en hou je van orde en netheid? Wil je met dienstencheques werken bij gezinnen en woon je in de regio Avelgem/
Spiere-Helkijn? Dan zijn wij jouw ideale werkgever! We zoeken verschillende huishoudhulpen voor particuliere klanten in de regio.
Wij bieden
• een contract van onbepaalde duur
• maaltijdcheques en km-vergoeding
• een planning op maat en een individuele coaching op de werkvloer
• een uurregeling in onderlinge afspraak, rekening houdend met je individuele situatie
(van 13 tot 38 uur per week)
Interesse? Solliciteer via e-mail of telefoon: pwa-dienstenbedrijf@avelgem.be - 056 65 07 70.
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