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Kerst
happening
vrijdag 12
& zondag 14
december
Kom er alles over te weten
achteraan deze
Info Avelgem

Uw gemeente

Hernieuwing
registratie
euthanasiewilsbeschikking
om de 5 jaar
Je kunt een euthanasiewilsbeschikking
laten registreren bij de dienst burgerzaken. Je gegevens worden vervolgens
opgenomen in de gegevensbank van de
FOD Volksgezondheid. Alle artsen hebben toegang tot deze gegevensbank.
Pas op: je verklaring is maar vijf jaar
geldig vanaf de datum van de verklaring. Om geldig te blijven, moet je er
dus zelf voor zorgen dat je ze om de vijf
jaar bevestigt. Dat doe je op dezelfde
manier als bij de eerste verklaring: een
nieuwe verklaring op papier en een
nieuwe registratie bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
Meer info bij de dienst burgerzaken
op 056 65 30 30 of via burgerzaken@
avelgem.be

Begraafplaatsenbeheer:
verstreken concessies
Op elke begraafplaats bestaat de mogelijkheid om voor een betalende
of een gratis concessie te kiezen.

Een gratis concessie is de mogelijkheid om begraven te worden in vrije grond voor 10
jaar. Deze grondvergunning vervalt automatisch en is niet verlengbaar. Na het verstrijken
van de termijn kunnen de graven ontruimd worden.
Een betalende concessie duurt 25 jaar. Met één concessie kunnen er twee personen
begraven worden. De personen voor wie een concessie bestemd is, moeten vermeld
worden op het ogenblik van de aanvraag van de concessie. Twee jaar voor het verstrijken
van de termijn plaatst de gemeente een bordje bij het graf. Dit biedt nabestaanden de
mogelijkheid om de concessie te verlengen met 15 of 25 jaar.

Koopzondagen
Profiteer van de Avelgemse koopzondagen op 7, 14 en 21 december en doe ook
dit jaar je eindejaarsinkopen dicht bij de
deur, zonder transportkosten noch files.
De koopzondagen zijn er op vraag van
UNIZO.

Eens de concessietermijn effectief verstreken is, is er geen mogelijkheid meer tot verlengen en kunnen de graven ontruimd worden.
In Avelgem en deelgemeenten zijn er ondertussen heel wat graven waarvan de concessietermijn verstreken is. Bij deze graven werd een bericht geplaatst op de begraafplaats.
Vanaf 3 november 2015 start de gemeente met de bovengrondse afbraak van de grafzerken. Wil je, als nabestaande, zelf de gedenktekens en / of het grafmonument verwijderen? Doe dit dan vóór 31 oktober 2015, want na die datum wordt alles eigendom
van de gemeente.
Meer info bij de dienst burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be

Bloedinzamelactie, graag rekenen
we ook op jou!
Geef bloed op maandag 1 december in de Sint-Jan Berchmansbasisschool,
Kloosterstraat in Avelgem, van 18.30 tot 21.00 uur
Meer info 0472 45 57 37 | ginodc@skynet.be
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Sluitingsdagen
eindejaar
24, 25, 26 en 31 december, 1 januari:
administratief centrum, Spikkerelle,
bibliotheek, containerpark, Sociaal Huis
2 januari: administratief centrum,
Spikkerelle, containerpark, Sociaal Huis
22 december tot 4 januari: Sportcentrum
Ter Muncken (aanvaarde reservaties
vinden wel plaats)

Leefomgeving

Ophaling huisvuil
Pas op: tijdens de eindejaarsperiode wordt het huisvuil in Kerkhove,
Waarmaarde, Outrijve en Bossuit een
dag vroeger opgehaald.
•

Ophaling op woensdag 24
december in plaats van op
donderdag

•

Ophaling op woensdag 31
december in plaats van op
donderdag

Ultrazuinige kerstverlichting
in Avelgem
Tijdens de eindejaarsperiode plaatst
de gemeente kerstverlichting.
Die zal branden tussen 5 december 2014
en 12 januari 2015. Net zoals vorig jaar
koos de gemeente voor een extreem
energiezuinige installatie met leds.

Low-impact leds
Kerstverlichting is niet meer wat ze geweest is:
een tiental jaar terug verbruikte een kerstverlichtingsinstallatie nog erg veel, vandaag is dat ongeveer tien keer minder. Dat bewijst ook de nieuwe
kerstverlichting in Avelgem, die bestaat uit 22
paalornamenten en 3 grote eye-catchers, aangevuld met ledverlichting op 10 kerstbomen, 2 rijen
leilinden en twee lindebomen. Alles samen zorgt
dit voor een verbruik van ongeveer 2.000 Watt.
De kerstverlichtingsinstallaties worden aangesloten op het openbaar verlichtingsnet
van Avelgem. Op die manier volgt de kerstverlichting de normale brandregimes.
Zo is er toch een mooie, gezellige eindejaarssfeer in het centrum met een minimale
impact op energieverbruik en milieu.
Meer info bij de dienst openbare werken en patrimonium op 056 65 30 30 of via technische.
dienst@avelgem.be

Tijdelijke inneming openbaar domein voor particulieren
Voor elke inneming van het openbaar domein (voet- en fietspad, de
berm, rijweg en parkeerstroken,…) heb je een signalisatievergunning
nodig. Je kunt hiervoor terecht bij de dienst openbare werken en
patrimonium in het gemeentehuis die voor de verdere afhandeling
bij de politie zorgt. Nog eenvoudiger is de aanvraag online te doen
via www.avelgem.be/formulieren/aanvraag-signalisatievergunninginname -openbaar-domein.

Zorg ervoor dat de aanvraag tijdig gebeurt
Een container plaatsen, moet je minstens 7 dagen op voorhand aanvragen.
Signalisatie of ander materiaal plaatsen, moet minstens 10 dagen op voorhand
aangevraagd worden.
Als je spontaan en correct de inneming van het openbaar domein aanvraagt, hoef
je de eerste zeven kalenderdagen niet te betalen. Pas vanaf de achtste kalenderdag
wordt 0,60 euro per vierkante meter per dag aangerekend.

Wat gebeurt er als je geen aanvraag doet?
Als je geen aanvraag doet, betaal je voor een termijn van 30 kalenderdagen bovenop
de retributie voor de effectieve periode van inneming. Als onrechtmatige bezetter
ben en blijf je ook verantwoordelijk voor de toestand van en de veiligheid op het
openbaar domein.
Meer info bij de dienst openbare werken en patrimonium, 056 65 30 30, technische.dienst@
avelgem.be
A V E L G E M
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Vrije tijd

Tom Helsen brengt ‘Verhalen en Liedjes’
Sinds de Rockrally van 1996 zijn de nummers van Tom Helsen
niet meer weg te denken uit de radiozenders. Ondertussen zijn we
zes albums en tientallen hits verder, met onder meer ‘Sun in her
Eyes’ en ‘New Girl’. Tijdens de voorstelling ‘Verhalen en Liedjes’
brengt Tom Helsen een combinatie van muziek, anekdotes en
humor. Niet voor niets werd Tom eerder al een “halve stand-up
comedian” genoemd!
“Achter elke song zit een verhaal – en dan gaat het niet zozeer
om de inhoud van het nummer, maar vooral over de omstandigheden waarin het tot stand kwam” zo legt singer-songwriter
Tom Helsen het concept van zijn nieuwe tournee uit. “Het gaat
verder dan louter bindteksten, ik zit letterlijk bij het publiek op
schoot,” zegt Tom. “En de grootste hits leveren niet noodzakelijk
het interessantste verhaal op. Maar ik ben ervan overtuigd dat het
voor de mensen véél leuker is om naar een song te luisteren als
ze het verhaal achter het nummer kennen. Dat geeft een andere
dimensie en gaat verder dan de songtekst.”
Kom op 19 december naar Spikkerelle en geniet van de wondermooie verhalen en liedjes van Tom Helsen!
PRAKTISCH: vrijdag 19 december om 20.15 uur | € 17 € 16 (-26/+55) – abonnementsvoorstelling | Spikkerelle
| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Frozen

kinderfilm in
Spikkerelle

Op woensdag 17 december toveren we Spikkerelle opnieuw
om tot een bioscoop voor kinderen. We nemen jullie mee
in de koude sprookjeswereld van ‘Frozen’.
De dappere en optimistische Anna onderneemt samen met de ruige
bergbewoner Kristoff en zijn trouwe rendier Sven een legendarisch
avontuur om haar zus Elsa te vinden. Haar ijskrachten houden
het koninkrijk Arendelle gevangen in een eeuwige winter. Hoog in
de bergen ontmoeten Anna en Kristoff mythische trollen en een
hilarische sneeuwman die Olaf heet. Daarnaast moeten ze barre
natuurkrachten overwinnen om het koninkrijk te redden.
Met ‘Frozen’ presenteert Walt Disney Animation Studios, de studio
achter ‘Rapunzel’ en ‘Wreck-It Ralph’, een adembenemend komisch
avontuur op het witte doek.
PRAKTISCH: Woensdag 17 december 2014 om 13.30 uur | € 2,5 € 2 (vrijetijdspas) - € 3 (volwassenen) | Spikkerelle | 056 65 30
90 | spikkerelle@avelgem.be
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Voorleeshalfuurtje in de bib
zaterdag 20 december
Elke maand worden er in de bibliotheek leuke,
droevige, spannende, grappige,… verhalen voorgelezen. Alle kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen
komen luisteren en kijken.

Ouders en grootouders
mogen meeluisteren
of kunnen ondertussen rustig grasduinen
in het aanbod van de
bibliotheek. Luisteren
en kijken naar verhalen
is genieten. Kinderen
krijgen met elk verhaal
een onschatbaar geschenk dat zij wellicht
hun verdere leven lang
zullen koesteren.
Het voorlezen in de bibliotheek vindt plaats elke derde zaterdag van de maand. Dit van september tot en met mei. Het
begint om 10.30 uur stipt en duurt tot ongeveer 11.00 uur.
De voorleesmomenten zijn gratis. Met dank aan de vrijwilligers.
Oproep: Het voorlezen gebeurt door enthousiaste vrijwilligers.
Heb je zin om ook eens voor te lezen? Neem dan tijdig contact
op met een bibliotheekmedewerker.
Volgende voorleeshalfuurtjes:
•

20 december 2014

•

17 januari 2015

•

21 februari 2015

Alvast van harte welkom!

Vrije tijd

Oproep huldiging sportlaureaten 2014
Op vrijdagavond 30 januari 2015 organiseert de sportraad opnieuw de
huldiging van de sportverdienstelijken.

Wil je als individuele sporter of als vereniging gehuldigd worden door de Avelgemse
sportraad voor prestaties in het afgelopen kalenderjaar 2014? Dit kan, op voorwaarde
dat je in Avelgem woont of jouw prestatie binnen een Avelgemse vereniging geleverd
hebt. Om gehuldigd te worden als vereniging, moet de vereniging haar werking hebben
in Avelgem.
Nieuw: de kandidaten worden in 6 categorieën ingedeeld: sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere, sportploeg, vrijwilliger van het jaar en de categorie vissers en vinkeniers.
Dien de betreffende prestatie(s) in bij de sportdienst Avelgem vóór 31 december 2014.
Het volledige reglement en het inschrijfformulier kun je opvragen bij de sportdienst via
sport@avelgem.be of op 056 65 30 60.

Nieuwe leerlijn zwemmen
in Avelgem
Vanaf 2015 past de sportdienst de nieuwe leerlijn zwemmen toe tijdens de zwemlessen.

De nieuwe leerlijn werd ontwikkeld in de schoot van 3 Vlaamse universiteiten met als
één van de eerste doelstellingen ‘overleven in het water’ (op om het even welke manier). Deze nieuwe manier van leren zwemmen wordt in de media dan ook wel eens
het ‘hondjeszwemmen’ genoemd. Maar dit is geen juiste weergave, want ook bij deze
leerwijze gaat later de aandacht naar het correct voortbewegen in het water.
Er wordt momenteel ook afgestemd met alle zwembaden in de regio om deze nieuwe
leerlijn toe te passen. Ook de Vlaamse scholen zullen verzocht worden om vanaf 2015
geleidelijk aan over te schakelen naar deze nieuwe manier van leren zwemmen.
In Avelgem kunnen kinderen vanaf 5 jaar inschrijven voor de zwemlessen.
Wil je meer weten over de aanpak van de nieuwe leerlijn zwemmen? Neem dan contact
met de sportdienst op 056 65 30 60 of sport@avelgem.be.

Schrijf je in voor het sportaanbod vanaf 2015!
Vanaf januari kun je opnieuw inschrijven voor een volledig sportaanbod in sportcentrum Ter Muncken. Gekwalificeerde lesgevers en een
degelijk uitgewerkt programma staan garant voor een kwaliteitsvolle
sportbeleving.

Voor de kleinsten is er het kleuterturnen. Vanaf de 3de kleuterklas tot en met het volledig lager onderwijs kunnen kinderen terecht in de sportacademie. Het aanbod voor de
recreatieve sporters omvat badminton, basketbal en yoga.
Naast deze ‘droge’ activiteiten is er ook een volledig aanbod in het zwembad. Startende
zwemmertjes kunnen hun eerste zwemervaring opdoen tijdens de zwemlessen. Wie als
jongere reeds een zekere basis heeft, kan inschakelen in één van de drie niveaugroepen
van de zwemschool.
Volwassenen kunnen tijdens het schooljaar op een ontspannen manier baantjeszwemmen
op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 8.45 uur en van 12.00 tot 13.00 uur. Op
woensdag en vrijdag is er ook ’s avonds ruimte om baantjes te trekken van 19.00 tot
20.00 uur. Elke vrijdag kunnen de senioren terecht voor hun zwemmoment van 15.30
tot 17.00 uur met vrijblijvende mogelijkheid om deel te nemen aan aquagym.
Meer informatie over de sportsessies vind je op www.avelgem.be/sport.
Inschrijven kan via sport@avelgem.be, telefonisch 056 65 30 60 of kom gerust eens
langs bij de sportdienst tijdens de openingsuren.
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Dorpsrestaurant ZOHRA
Iedere dinsdagmiddag opent
Dorpsrestaurant ZOHRA de
deuren. Enkele enthousiaste
vrijwilligers zorgen voor een
vlotte bediening.
Wie komt eten, schuift gewoon de voeten onder tafel
en geniet samen met de
anderen van een lekkere
maaltijd. Precies dit slaat
aan bij de mensen!
Wil jij ook graag de sfeer
komen opsnuiven en mee
aan tafel gaan?
Iedere 65-plusser en iedere
jongere persoon met een
zorgvraag kan in het dorpsrestaurant terecht!
Het enige wat je hoeft te doen, is je inschrijven ten laatste tegen de woensdagmiddag.
Wie moeilijk tot bij ons geraakt, kan thuis opgepikt worden.

Hopelijk tot binnenkort!

NIEUW

Centrum voor Kortverblijf in
Woon-zorghuis Ter Meersch
Kun je tijdelijk de zorg voor een familielid niet meer opnemen
doordat je op vakantie gaat of door ziekte? Wil je er graag even
tussenuit en zoek je een oplossing om de zorg voor je moeder
of vader tijdelijk over te nemen? Heb je als oudere nood aan een
herstelperiode na een ziekenhuisopname of na een val thuis?
In al deze gevallen kun je sinds 1 september 2014 een beroep
doen op het centrum voor kortverblijf in Woon-zorghuis Ter
Meersch.
In Woon-zorghuis Ter Meersch zijn 3 mooie ingerichte eenpersoonskamers voorzien voor kortverblijf. Zorgbehoevende ouderen van 65 jaar of ouder kunnen er terecht voor een periode
van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen
verspreid over een kalenderjaar.
De dienstverlening is dezelfde als in het woon-zorghuis. In nauwe
samenwerking met de huisarts verzekert een professioneel team
de nodige verzorging en begeleiding. De oudere kan een beroep
doen op alle diensten van het woon-zorghuis en vrijblijvend
deelnemen aan de dagelijkse animatieactiviteiten.
De kostprijs per dag is dezelfde als de dagprijs in het woonzorghuis en bedraagt 51,15 euro. Sommige mutualiteiten verlenen een financiële tussenkomst.
Dankzij het aanbod van kortverblijf draagt het OCMW van
Avelgem er toe bij dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Wil je meer weten of wil je graag een kamer voor kortverblijf
reserveren? Neem dan contact op met het OCMW op het nummer 056 65 07 70.
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PRAKTISCH:
• Iedere dinsdagmiddag, vanaf 11.45 uur
• Plaats: polyvalente ruimte van serviceflats ‘Scheldezicht’ (naast de parking
aan kerk)
• Inschrijven kan telefonisch op 056 65 30
36 of door langs te gaan in het Sociaal
Huis (Leopoldstraat 66, Avelgem), dit
ten laatste tegen de woensdagmiddag.
• Kostprijs: € 7,50 (soep, hoofdgerecht,
dessert)
MENU:
• 2/12: Champignonsoep – stoofvlees,
rauwkost en gekookte aardappelen –
karamelpudding
• 9/12: groentesoep – hutsepot – rijstpudding
• 16/12: aspergesoep – worst, rode kool
met appeltjes en gekookte aardappelen
– vanillepudding
• 23/12: gesloten
• 30/12: gesloten

Leven en welzijn

Incontinentietoelage

Jubilea en
ontvangsten

Bevolking
Geboorten
11.10.2014 Alizée Putman,
dochter van Eddy en Natascha
Verdonck
19.10.2014 Ila Desmet,
dochter van Frederic en Liese Dutoit
24.10.2014 Cylénia Declercq,

Georges Jacobs en Yvette Lowagie
Gouden Bruiloft (26/09/1964 Wevelgem)

14.11.2014 Christian Ostijn en Cindy
Martijn

Om in aanmerking te komen moet de
aanvrager aan een aantal voorwaarden
voldoen:
inwoner zijn van de gemeente, er
gedomicilieerd zijn en er zijn/haar
hoofdverblijfplaats hebben

•

niet permanent in een instelling
verblijven

•

lijden aan een chronische incontinentie; dit kun je aantonen aan
de hand van het bewijs van forfait
incontinentiemateriaal of forfait
incontinentiemateriaal onbehandelbare incontinentie van het
ziekenfonds

•

recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming van het RIZIV,
dit kun je bewijzen met een attest
van het ziekenfonds

14.11.2014 Karel Lemarcq en Marie
Muhawelimana

Marcel Byttebier en Annie Deschamp
Gouden Bruiloft (23/10/1964 Avelgem)

Voor meer info kun je terecht in het
Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg op
het nummer 056 65 07 70 of via sociaal.
huis@avelgem.be.

15.11.2014 Dieter Vandeweghe en
Marie-Eva Declercq

14.10.2014 Lionel Vanoutryve,
weduwnaar van Nelly Bossuyt
22.10.2014 Marie-Thérèse Naessens,
echtgenote van Erik Vantomme

Ontvangst 70-jarigen 25/10/2014

28.10.2014 Erik Debaere,
echtgenoot van Magda Decuypere
29.10.2014 Georgette Moreels,
weduwe van Felix Tremmerie
30.10.2014 Bernarda Koopman,
echtgenote van Frans Vanhee
01.11.2014 Jozef Verhelle,

De toelage wordt enkel toegekend
aan personen die gedurende heel de
periode aan alle voorwaarden voldoen.

Avelgem komt hiermee tussen in de
meerkosten van chronische incontinentie die niet volledig worden gedekt
door andere overheden (vb. RIZIV).

14.11.2014 Mamadou Dione en
Patricia Descamps

Overlijdens

De referteperiode waarvoor de gemeentelijke incontinentietoelage wordt
toegekend, loopt van 1 december tot
30 november.

De gemeentelijke incontinentietoelage
bedraagt € 50 per jaar en wordt in de
maand december uitbetaald voor de
voorbije referteperiode.

Huwelijken
25.10.2014 Jeroen Windels en
Delphine Viaene

De gemeente Avelgem verleent
een incontinentietoelage in het
kader van zorg aan personen met
een bepaald ziektebeeld.

•

dochter van Vincent en Vanessa
Declercq

echtgenoot van Régine Velghe
01.11.2014 Georgius Coppens
03.11.2014 Julie Payet

Ontvangst 65-jarigen 25/10/2014

04.11.2014 Gerie Beosiere

Wachtdiensten

05.11.2014 Anette Dutranoit,

Apotheek: www.geowacht.be of
0903 922 48 (1,5 euro per minuut en
verplicht tussen 22.00 en 9.00 uur)

09.11.2014 Laura Peers,

Dokter: 056 64 75 20 maar 055 38 89
00 voor de inwoners van Kerkhove

echtgenote van André Delobelle

Tandarts: 0903 399 69

echtgenote van Marc Baert

weduwe van Daniel Vanden Bossche
10.11.2014 Paula Debeurme,

15.11.2014 Astrid Gevaert,
weduwe van Robert Decuypere

A V E L G E M
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KERSTHAPPENING 2014
editie
Jubileum
ER TWIST

LIV
Gast: Oek
ickens
van Charles D
naar het bo

Vrijdag 12 december

CULTURELE
HAPPENING
St.-Martinuskerk om 20.00 uur

Deuren open om 19.00 uur/sluiten om
20.00 uur | inkom 5 euro, gratis tot
16 jaar | In samenwerking met St.Martinus Avelgem en aansluitend receptie aangeboden door Unizo Avelgem

Winterconcert in kerstsfeer door
het Koninklijk St.-Martinuskoor

o.l.v. Eline Bossuyt en Lieselot Veys,
begeleid door het strijkerstrio Arcato
en Nick de Cooman aan orgel

Opening tentoonstelling
‘Verstilde beelden’

Frank Vanhooren, keramiek en JeanPierre Belaen, sculpturen
Tentoonstelling te bezichtigen op zaterdag 13 en zondag 14 december van
14.00 tot 18.00 uur | inkom 1 euro

Zondag 14 december

KERSTMARKT

Terug in de tijd van Oliver Twist met een overweldigend decor en
veel attracties.
Kerkstraat en een deel van de Oudenaardse- en Doorniksesteenweg
14.00 tot 19.30 uur
50 gezellige kraampjes zorgen voor het warme kerstgevoel.

Geniet van een sfeervolle wandeling, heerlijke hapjes en drankjes, toffe geschenkjes,
leuke demonstraties en vooral héél véél sfeer.

Dansoptreden | groot podium Kerkstraat | 14.45 uur, 15.30 uur en 16.15 uur

Fantastisch dansspektakel gebracht door leerlingen van Basisschool De Toekomst en
St.-Jan Berchmansbasisschool, onder leiding van choreografen uit de professionele
danswereld.

Goochelaar | groot podium Kerkstraat | tussen dansoptredens door
Nooit geziene acts in pure Oliver-stijl, spektakel verzekerd!

Kerstman(d) | Kerstmannen delen doorlopend lekkernijen uit.
Kermis | kermiskramen vullen de kerstmarkt aan
Kerstworp | waardevolle prijzen vallen zo maar uit de lucht | vanuit hoogwerker
aan de kerk

Koopzondag | deelnemende winkels zijn open in de namiddag.
Tentoonstelling en optredens | Sint-Martinuskerk | Naast de tentoonstelling
‘Verstilde beelden’ ook 2 niet te missen optredens | inkom 1 euro
• 15.30 uur Jeugdharmonie Koninklijke Harmonie De Verenigde

Vrienden

• 17.00 uur Jeugdkoor Mikado St-Jan Berchmansbasisschool
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