Info

Avelgem
Avelgem
Feest en fietst

De cultuurraad, gemeente Avelgem, Groep
Ubuntu en MTB club Krierecrossers slaan de
handen in elkaar voor Avelgem Feest op zaterdag 11 en zondag 12 juli. Het wordt een
weekend waar ontmoeten centraal staat!
Op zondag om 16.30 uur worden de
Avelgemse cultuurprijzen uitgereikt in
de tuin van het Ganzenhof (Bosstraat 2).
Uiteraard gaat het feest al eerder van start.
Om 13.45 uur treden Joachim en Johannes
Wannyn op aan de IJzerwegbrug over de
Schelde. In het Ganzenhof zorgt The Monkey
Butlers Bigband om 14.30 uur voor muzikale omkadering, om 17.00 uur brengen Dimi & De Kasten er
de nodige ambiance.
De sportievelingen komen ook aan hun trekken. Op zaterdag & zondag kunnen de deelnemers aan de Ganzenhofkrieretocht de keuze maken uit vijf hoofdzakelijk onverharde
mountainbiketrajecten en twee familiefietstochten over landelijk verharde wegen. Deze
laatste twee zijn tevens toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer info op
www.ganzenhofkrieretocht.be.

Le Beau Vélo de Ravel
In de zomermaanden brengt Le Beau Vélo de Ravel recreatieve fietsers, vaak gezinnen,
naar mooie plekjes. Elke zaterdag ontdekken ze een nieuwe regio. Op 8 augustus zijn de
gemeenten Celles en Mont-de-l’Enclus aan de beurt! De deelnemers starten in groep om
13.00 uur aan het gemeentehuis in Celles. Na 15 kilometer
fietsen komen ze even op Avelgems grondgebied, en
gaan vervolgens via de IJzerwegbrug terug naar
Wallonië. Afhankelijk van het weer worden 3.000
tot 9.000 deelnemers verwacht. Het volledige
parcours is ongeveer 33 km lang. Onderweg
zijn er verscheidene stopplaatsen met
animatie.
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Praktisch
Zaterdag 8 augustus | vertrek aan het
gemeentehuis in Celles om 13.10 uur |
deelname is gratis | inschrijven kan de dag
zelf tussen 9.30 en 12.30 uur, maar is niet
verplicht. De eerste 2000 personen die
inschrijven ontvangen een gratis brunch
| vooraf inschrijven kan online. Wie online
inschrijft, komt niet in aanmerking voor de
brunch, maar maakt kans op een fiets
Een organisatie van de RTBF en Radio
Vivacité
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Uw gemeente

Sluitingsdagen
juli en augustus
Gemeentehuis:
maandag 20 en dinsdag 21 juli
Containerpark:
maandag 20 en dinsdag 21 juli, zaterdag
15 en 29 augustus
Sociaal Huis:
maandag 20 en dinsdag 21 juli
Spikkerelle:
maandag 20 juli tot en met vrijdag 7
augustus
Bibliotheek:
zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli, maandag 27 juli tot en met zaterdag 8 augustus, zaterdag 15 augustus
Sportcentrum Ter Muncken:
zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli, zaterdag 15 augustus
Zwembad:
zondag 26 en vrijdag 31 juli, zondag 2
en 9 augustus, zaterdag 15 augustus

Onmiddellijk toegang tot je rijksregisterdossier
‘Mijn dossier’ is een online toepassing die toegang geeft tot jouw bevolkingsdossier in het Rijksregister.
Surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.be en meld je aan met behulp van je elektronische identiteitskaart (eIK). Nadat je je eIK in de kaartlezer hebt gestoken, moet je
ook je pincode invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je
beweert te zijn.
Fouten melden: terwijl je je dossier raadpleegt, kan het gebeuren dat je een fout opmerkt.
Dit kun je melden via de optie ‘fouten melden’. De overheid voert vervolgens controles
uit op basis van de bewijsstukken die voor handen zijn. Om een fout te melden moet je
ook een geldig e-mailadres hebben.
Consultatiegeschiedenis: via ‘mijn dossier’ kun je ook steeds de geschiedenis van je
dossier van de laatste 6 maanden inkijken en zien welke transacties gebeurden.
Attesten: je kunt ook verschillende attesten aanvragen zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister, getuigschrift van inschrijving, samenstelling van het gezin, bewijs van
leven en nationaliteit, …
Let wel: Let wel: Deze attesten zijn altijd geldig als je ze digitaal doorstuurt. De uitgeprinte versie wordt door sommige instanties soms niet aanvaard wanneer deze niet
getekend is door de ambtenaar van de burgerlijke stand. In dat geval kan je nog steeds
een uitgeprinte en getekende versie aanvragen op www.avelgem.be/e-loket. De attesten
worden gratis opgestuurd.
Meer info bij de dienst burgerzaken, 056 65 30 30 of burgerzaken@avelgem.be

Feest 50-jarigen
21 november 2015 in Salons Alta Ripa
Ben je geboren in 1965? Dan ben je van harte welkom op
het feest van de 50-jarigen op zaterdag 21 november 2015.
Interesse? Stuur een mailtje naar Avelgem1965@gmail.com.
Ken je nog 50-ers die in Avelgem geboren zijn of tot het 6de
leerjaar in Avelgem school liepen, geef gerust ook die gegevens door.

Kids-ID tijdig aanvragen
Zomervakantie!! Ouders die met hun kinderen op reis gaan naar
het buitenland, herinneren we er graag aan om tijdig een Kids-ID
aan te vragen.
Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar reizen
binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige
landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd
of beschikken over een ouderlijke toestemming (meer info: www.
diplomatie.belgium.be/nl/).
Een Kids-ID in gewone procedure kost 6 euro en heeft een levertijd
van 3 weken. De spoedprocedure is een heel stuk duurder. Voor
een levertijd van 3 dagen, betaal je 110 euro. Voor een levertijd
van 2 dagen loopt de prijs zelfs op tot 170 euro.
Om een Kids-ID aan te vragen, moet je:
• het ouderlijk gezag hebben over het kind
• samen met je kind naar de dienst burgerzaken gaan voor de
aanvraag
• een pasfoto van je kind bijhebben
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Gebruik Bancontact bij
dienst burgerzaken
Dienst burgerzaken is
de gemeentelijke dienst
waarmee je wellicht het
vaakst in contact komt.
Je moet er zijn voor je
identiteitskaart, reispas,
rijbewijs, je inschrijving in de gemeente,
attesten, uittreksels,
ve r k l a r i n g e n u i t h e t
bevolkingsregister,...
De dienstverlening bij dienst burgerzaken is gratis, maar voor
een aantal stukken moet je betalen.
Om deze transacties te vergemakkelijken kun je er met bancontact betalen.

Leefomgeving

Grachten of beken naast jouw eigendom?
Wie is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de gracht, of andere waterlopen in het algemeen?
Sinds 1 januari 2015 is op dit vlak
een wijziging doorgevoerd.

Waterlopen worden verdeeld in verschillende categorieën:
Categorie 1: de rivier de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze worden beheerd
en onderhouden door de Vlaamse dienst
Waterwegen en Zeekanaal. Deze dienst
is ook verantwoordelijk voor het jaagpad.
Categorie 2: dit zijn beken die door meerdere gemeenten stromen, daarom de provinciale waterlopen genoemd. Deze worden
door de provinciale dienst ‘Waterlopen’
beheerd en onderhouden.
Categorie 3: dit zijn beken die volledig
in één gemeente stromen, de genaamde
gemeentelijke waterlopen. Deze worden
door de gemeente beheerd, maar sinds
1 januari 2015 door de provinciale dienst
‘Waterlopen’ onderhouden.
Tenslotte staat de gemeente in voor het

beheer en het onderhoud van de baangrachten. Jaarlijks worden de bermen
gemaaid tussen 15 en 30 juni en tussen 15
en 30 september. Buiten die periodes mag
er, op enkele uitzonderingen na, wettelijk
niet gemaaid worden.
Alle andere grachten of beken, die meestal
tussen particuliere eigendommen of landerijen lopen, moeten door de eigenaars ervan of aangelanden onderhouden worden.
Iedere waterloopbeheerder moet er voor
zorgen dat de doorgang van het water altijd
vlot verloopt. De waterloop moet regelmatig ontdaan worden van alle hinderlijke
elementen, zoals zwerfvuil, slib, verzakte
overgangen, e.d.
Meer info over welke waterlopen onder
welke categorie vallen is terug te vinden
op de www.giswest.be/waterlopen bij liggingskaart ‘Avelgem’ of via de gemeentelijke technische dienst.

Zuinig met water
omspringen
Tijdens de warme zomermaanden
brengt water de nodige verfrissing. De
groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid.
Zwembaden worden gevuld voor een
zomer vol waterpret. In Avelgem staat
De Watergroep in voor de levering van
kwalitatief drinkwater. We geven graag
enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.
•

een frisse douche is bij warm weer
veel doeltreffender dan een lang
bad. Een bad laten vollopen vraagt
algauw 100 tot 150 liter drinkwater,
een hoeveelheid water waarmee je
drie keer kunt douchen. Met zuinige
sproeikoppen, zelfs 5 keer

•

de grond opharken en hakken is
even goed als tweemaal sproeien.
Hierdoor breek je de harde laag.
Dat houdt de grond luchtig en
vochtig. Dat op die manier het
onkruid geen kans krijgt, is mooi
meegenomen

•

sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per
week een kwartier, dan elke dag 5
minuten: de planten zullen dieper
wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen
regenwater

•

begiet bloemen en planten op de
minst warme ogenblikken van de
dag, zoals ‘s ochtends vroeg of
‘s avonds laat. Het water verdampt
dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen
bij zonneschijn als een vergrootglas
werken en ze verschroeien

•

besproei het gazon niet. Je zult merken dat het zich na een periode van
droogte sneller herstelt dan je dacht

• je hebt minder kans op klapbanden

•

• de auto reageert beter op de stuurbewegingen van de chauffeur

was de auto met regenwater of sla
gewoon een keertje over

•

laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef
het drinkwaterbedrijf zo de kans
om de watertorens en reservoirs
opnieuw te vullen. Zo heb je
’s ochtends opnieuw heerlijk fris
leidingwater

Contact: dienst openbare werken en patrimonium 056 65 30 30 of technische.dienst@
avelgem.be

Veiliger, goedkoper en
milieuvriendelijker rijden?
Test je bandenspanning!
89% van de wagens rijdt rond met banden
met een te lage of te hoge bandenspanning. Nochtans is een juiste druk heel belangrijk om veilig en comfortabel te kunnen
rijden en minder brandstof te verbruiken.
De juiste bandenspanning is dus niet alleen
veiliger en goedkoper, ze is ook beter voor
het milieu.
Goed voor het milieu
Autobanden hebben een betere rolweerstand wanneer ze de juiste bandenspanning hebben. De auto verbruikt hierdoor
minder brandstof en dat betekent minder
uitlaatgassen en minder CO2!
Goedkoper
Door te rijden met een correcte bandenspanning spaar je per jaar gemiddeld 1
tankbeurt uit. Daar bovenop bespaar je
ook op de kostprijs van banden. Bij een
te hoge spanning slijt het loopvlak harder

dan de zijkanten. Bij een te lage spanning
is dit omgekeerd. Een foute bandenspanning kan de levensduur van je banden tot
de helft verkorten.
Veiliger
De juiste spanning, verhoogt de veiligheid
op verschillende vlakken:
• je auto krijgt een betere grip op de weg
• je verkort de remafstand
• de kans op slippen bij slecht weer verkleint

• de banden vangen onregelmatigheden
in de weg beter op
• bij een verkeerde spanning gaat de
verende werking van de auto ook deels
verloren

A V E L G E M
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Vrije tijd

WEDSTRIJD LOKAAL KABAAL
Spikkerelle en Jeugdhuis Krak organiseren op zaterdagavond 21 november ‘Lokaal Kabaal?!’: een
festivaldag met een wedstrijd voor lokale bands
en aansluitend twee stevige muziekgroepen op
het podium van Krak.

De drie beste inzendingen uit de wedstrijd ‘Lokaal Kabaal?!’
laten hun muzikaal talent los op onze bühne. Wil je deelnemen met je band of muziekproject? Stuur dan een demo of
link met minstens twee muzieknummers naar spikkerelle@
avelgem.be of breng dit binnen tijdens de openingsuren. De
demo hoeft zeker geen studio-opname te zijn, als we maar
de kwaliteit van de muziek kunnen beoordelen! De deadline
voor de inzendingen is 14 september. Bekijk gauw alle
voorwaarden voor deelname op de gemeentelijke website.
Laat je gaan en shake/swing/rock die pannen van het dak!
Headliner van de avond wordt Wallace Vanborn, onder
fans ook bekend als ‘Pletwallace Vanborn’. Deze Gentse
rockers zullen Krak ongetwijfeld in lichterlaaie zetten.
Alsof dat nog niet genoeg is, komt VC Live daarna de
nodige dansbare beats bezorgen. Zet je schrap voor een
onvergetelijke avond en nacht! Hou zeker ook facebook.
com/wedstrijdlokaalkabaal in de gaten.

Zwemavonden

Tijdens de grote vakantie kunnen
inwoners van de gemeenten rond
Kluisbergen exclusief genieten van het
recreatieoord.
Voor inwoners van Avelgem is dit
op maandagavond. Voor de nietzwemmers worden bijkomende activiteiten georganiseerd zoals kubb,
Beachvolleybaltornooi,...
Bezoekers krijgen slechts toegang
tot de zwembaden na vertoon van de
identiteitskaart.
De inkomprijs bedraagt slechts 5 euro
per persoon.
Praktisch: juli-augustus 20.0022.00 uur, Sport- en recreatieoord
Kluisbos, Kuisbos, Poletsestraat 59,
9690 Kluisbergen, 055 23 05 85, info@
kluisbos.be, www.kluisbos.be
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Vakantieaanbod

Bijna vakantie… eindelijk! Tijd voor
avontuur, sport en heel veel plezier. De dienst jeugd & cultuur en
de sportdienst hebben een zomer
boordevol leuke en spannende activiteiten gepland.

Openingsuren
zwembad
zomervakantie

•

maandag: 14.00 – 18.00 uur

•

dinsdag: 14.00 – 18.00 uur

Sportkampen, de Kinderclub, Grabbelpas
en ’t Speelplein: ze geven jou geen kans
tot vervelen! Ook de tieners worden in
de watten gelegd!

•

woensdag: 14.00 – 20.00 uur

•

donderdag: 14.00 – 18.00 uur

•

vrijdag: 14.00 – 20.00 uur (*)

Ontdek alles in de vakantiekalender of
via www.uitinavelgem.be. Sinds 1 juni
kun je ook inschrijven via onze gloednieuwe webshop!

•

zondag: 9.00 – 12.00 uur (**)

Meer info bij de dienst jeugd en cultuur
(056 65 30 30, jeugd@avelgem.be) en
bij de sportdienst (056 65 30 60, sport@
avelgem.be)

(*) wegens onderhoudswerken uitzonderlijk gesloten op vrijdag 31 juli
(**) gesloten de zondagen tussen 21
juli en 15 augustus
Geen ochtend- en middagzwemmen
tijdens de zomervakantie.

Vrije tijd

Sportsessies
nieuwe schooljaar

Verrassingen in
je valies

Inschrijven vanaf augustus

Vanaf september kan iedereen terug bij de sportdienst terecht voor een
ruim sportaanbod:
•

kleuterturnen op woensdag:
•

2de kleuter: 15.00 - 15.45 uur

•

1ste kleuter: 15.45 - 16.30 uur

•

sportacademie op woensdag: vanaf 3de kleuter tot en met 6de leerjaar: 13.20
- 15.00 uur

•

zwemlessen voor kinderen op woensdag (13.30 - 14.15 uur) en vrijdag (16.45 17.30 uur): informeer tijdig bij de sportdienst, want de lessen raken snel volzet.

•

zwemschool op donderdag (groep ‘brons: 16.30 - 17.15 uur) of vrijdag (groepen
‘zilver’ en ‘goud’: 17.45- 18.30 uur). Enkel voor kinderen die zwemlessen hebben
gevolgd, georganiseerd door de sportdienst of voor kinderen die vorig jaar reeds
waren ingeschreven in de zwemschool

•

recreatief badminton: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: voor de
exacte uren contacteer de sportdienst

•

recreatief basketbal: donderdagavond: 20.30 - 22.00 uur

•

yoga: donderdag 9.00 - 10.00 uur

•

ochtendzwemmen (8.00 - 8.45 uur) en middagzwemmen (12.00 - 13.00
uur): maandag, woensdag en vrijdag tijdens het schooljaar (niet tijdens de
schoolvakanties)

•

baantjeszwemmen: woensdag (18.30 - 20.00 uur) en vrijdag (18.30 - 20.00 uur)

•

seniorenzwemmen (vanaf 50 jaar): vrijdag: 15.30 - 17.00 uur met mogelijkheid
tot deelname aan aquagym
Info en inschrijvingen bij de sportdienst, sport@avelgem.be, 056 65 30 60, www.avelgem.
be/sport

Techniekacademie
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar
in Avelgem? Ben je graag creatief
bezig? Wil je mensen helpen en de
wereld verbeteren? Kriebelt het
om zelf van alles te maken, maar
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie
van Avelgem ideaal voor jou!

In een gezellige sfeer en in een echt
technologielabo, steek je heel wat op.
Je maakt kennis met gereedschap en
materialen, je leert dat techniek vele
gezichten heeft en je maakt een aantal
technische systemen.
Er is begeleiding vanwege professionele techniekmentoren. De Techniekacademie
start met zijn 2de editie, in samenwerking met de gemeente Avelgem.
De volledige reeks bestaat uit elf workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagnamiddag
(ofwel 13.30 tot 15.30 uur, ofwel 16.00 tot 18.00 uur). Deze workshops vinden plaats in
de bibliotheek (zaal Ter Biest) op 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober, 18, 25
november en 2 en 9 december. Bij de laatste workshop worden de ouders uitgenodigd
voor een diploma-uitreiking.
Via www.techniekacademie-avelgem.be kun je je reeds opgeven als geïnteresseerde.
Begin september worden de inschrijvingen dan open gesteld, het aantal plaatsen is
beperkt.

Nog even en de zomervakantie begint.
Dat betekent rust en tijd voor al die dingen die te vaak blijven liggen. Misschien
is lezen voor jou zoiets wat blijft liggen.
Misschien wil jij de zomer gebruiken
om de pareltjes uit de bibliotheek te
ontdekken ?
Verlekkerd op bloedstollende thrillers,
ijzingwekkende politiedrama’s en spannende moordverhalen? Of droom je
liever weg bij een romantisch verhaal
met happy end? We sturen je op ontdekkingsreis met een rugzak vol detectives,
thrillers of griezelverhalen. Of met een
koffer vol dramatische, romantische,
psychologische, waargebeurde of historische romans. Verkies je een leuk voorleesverhaal voor de kinderen? Een boek
op cd voor in de auto, de trein of het
vliegtuig? Een spannende, avontuurlijke
of komische film? Laat je verrassen door
het ruime aanbod van de bibliotheek.
De bibliotheek bezit ook talrijke reisgidsen over de meest diverse vakantiebestemmingen of biedt inspiratie voor een
actieve vakantie in eigen streek: ontdek in gidsen, tijdschriften en kaarten
verrassende wandelingen in Vlaamse
bossen, onvergetelijke fietstochten
langs rivieren, stadsverkenningen,
avontuurlijke tochtjes met kinderen,…
De wandel- en fietskaarten kunnen net
als alle boeken en tijdschriftnummers
gratis ontleend worden.
We helpen ook de koffer pakken van
alle leerkrachten. We sturen hen de
zomer in met een pakket van vijf verrassende boeken voor een welbepaalde
leeftijdsgroep. En we vragen in ruil een
foto. Eentje maar: van op reis - op een
terrasje, op het strand, op expeditie,… of gewoon gezellig thuis in de hangmat:
als het maar een foto van henzelf is,
mét het mooiste boek uit het pakket. De
foto’s en de boeken krijgen in september
een speciale plaats in de bibliotheek.
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar het
boek dat de juf, meester of leerkracht
zo mooi vond!
Veel leesgenot!
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Inkomensgarantie voor ouderen

(IGO)

De IGO wordt toegekend aan bejaarden die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen in
kaart gebracht. Je moet ook voldoen aan de voorwaarden van leeftijd, nationaliteit
en woonplaats. In principe onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch
of iemand recht heeft op een IGO, maar 65-plussers die denken recht te hebben op
een IGO, kunnen ook altijd zelf een aanvraag indienen.

AANVRAGEN KAN
•

bij de dienst burgerzaken

•

bij de Rijksdienst voor Pensioenen, regionaal kantoor Kortrijk

•

online via de website www.pensioenaanvraag.be.
Meer info bij dienst burgerzaken, 056 65 30 30, burgerzaken@avelgem.be

Bevolking
Geboorten
10.05.2015 Lucas Windels, zoon van
Jeroen en Delphine Viaene
10.05.2015 Victor Gaillez, zoon van
Bram en Joanna Van Steenbrugge
19.05.2015 Bent Messiaen, zoon van
Stijn en Elise Vangeneberg
22.05.2015 Margot Claus, dochter van
Renaud en Annelies Muys
22.05.2015 Lionel Migdisi, zoon van
Daniel en Melina Balta
29.05.2015 Milly Lannoo, dochter van
Bjorn en Melissa Balcaen

Tegemoetkomingen aan personen
met een handicap
WELKE TEGEMOETKOMINGEN?
- 65 JAAR
Ben je jonger dan 65 jaar, dan kun je eventueel genieten van twee soorten
tegemoetkomingen:
1.

2.

Kun je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kun je door te
werken slechts 1/3 of minder verdienen van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (je “verdienvermogen” is dus verminderd)?
Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming.
Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
(zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…), dan heb je misschien recht op een
integratietegemoetkoming.

+ 65 JAAR
Ben je ouder dan 65 jaar en heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…), dan heb je misschien
recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

VOORWAARDEN
Om recht te hebben op deze tegemoetkomingen moet je voldoen aan een aantal
voorwaarden:

31.05.2015 Liana Vanrostenberghe,
dochter van Davy en Sandy Devos
04.06.2015 Noémie De Clerck, dochter van Vincent en Sophie Beaufay
08.06.2015 Elena Decoo, dochter van
Steven en Joke Dewulf
08.06.2015 Luna Deganck Quartier,
dochter van Timothy en Elien

Huwelijken
22.05.2015 Tim Vercruysse en Mayli
Beulque

Overlijdens
19.05.2015 René Godefroidt,
echtgenoot van Odette De Coster
25.05.2015 Raphaël Ducatteeuw,
echtgenoot van Rachel Coetsier
27.052015 Rachel Antrop,
weduwe van Roger Decock
28.05.2015 Jacquelina Pauwels, weduwe van Ernest Huys
03.06.2015 Etienne Voet

•

de controlearts van de FOD sociale zekerheid heeft vastgesteld dat je in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming

12.06.2015 Dora Byttebier,
weduwe van André Derycke

•

je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden

•

je moet minstens 21 jaar zijn*

12.06.2015 Yvonne Dupont, weduwe
van Joseph Vandemeulebroucke

•

je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister*

•

je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven*

* Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

AANVRAGEN

Wachtdiensten

Wie? Je kunt dat zelf doen, maar als je je niet kunt verplaatsen, mag iemand anders

Apotheek: www.apotheek.be of 0903
99 000 (1,5 euro per minuut)

Waar en wanneer? Elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op dinsdag ook van

16.00 tot 19.00 uur bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis.

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

Wat meebrengen? Jouw identiteitskaart / SIS-kaart

Tandarts: 0903 399 69

in jouw plaats de aanvraag indienen.
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Leven en welzijn

Jubilea

ZOHRA haalt
kinderarmoede
uit de pampers
ZOHRA wil samen met tal van diensten kinderarmoede helpen tegen
te gaan in Avelgem. Eén van de
initiatieven om dit te doen, is de
Pamperbank.

Daniël Bouckaert en Jenny Mathys
Gouden Bruiloft (Wortegem 14/05/1965)

Luiers aankopen weegt voor sommige
gezinnen zwaar door. Om die kosten wat
te helpen drukken, zamelt de Pamperbank
luieroverschotjes in om die dan te herverdelen onder gezinnen die het moeilijk
hebben.

Wil je graag luiers schenken?
Dan kun je daarvoor terecht
in 1 van de 11 inzamelpunten
in Avelgem
Roger Verdonck en Rogette Depaepe
Diamanten Bruiloft (Berchem 21/05/1955)

• Kinderdagverblijf Pinokkio,
Doorniksesteenweg 511, Bossuit
• Vrije Kleuterschool Bossuit,
Doorniksesteenweg 557, Bossuit

• Sociaal Huis, Leopoldstraat 66,
Avelgem
• Sint-Jan Berchmans Basisschool
Avelgem, Kloosterstraat 1, Avelgem
• Basisschool De Toekomst,
Kerkhofstraat 51, Avelgem
• Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem

Menu Dorpsrestaurant
07/07/2015: wortelsoep,
stoofvlees, witloofsalade
met appeltjes, frieten en
frisco
14/07/2015: courgettesoep, steak natuur, broccoli
in room, peterselie aardappelen en bananenpudding
21/07/2015, 28/07/2015,
04/08/2015: gesloten
11/08/2015: lentesoep, Provençaals vleesbrood met jonge
wortelen, gekookte aardappelen en yoghurt
18/08/2015: knolseldersoep, kippenbil met currysaus, perzik,
groenterijst en chocoladepudding
25/08/2015: BBQ

• Kind en Gezin, Kasteelstraat 5,
Avelgem
• ‘t Schoolke Rugge, Ruggestraat 39,
Avelgem
• Sint-Jan Berchmans Basisschool
Kerkhove, Sint-Amandswijk 34b,
Kerkhove

Draag je liever een financieel
steentje bij?

• Sint-Jan Berchmans Basisschool
Outrijve, Moerbeekstraat 3, Outrijve

Maurice Dierick en Francina Bradt
Gouden Bruiloft (Heestert 28/05/1965)

• Bond Moyson, Doorniksesteenweg 66,
Avelgem

Dit kan ook! Bij ZOHRA (in het Sociaal Huis)
kun je een Pamperkaart kopen ter waarde
van € 5. Dit geld wordt dan gebruikt om
luiers aan te kopen.

Laat ons samen kinderarmoede een figuurlijke schop onder
de kont geven!
Meer info: ZOHRA, Leopoldstraat 66, Avelgem 056 65 30 36, zohra@avelgem.be

DORPSDIENST ZOHRA
BESTAAT 10 JAAR
Wat startte als een
kleinschalig project,
Al
gericht op ondersteuning aan senioren en
hulpbehoevende personen, groeide doorheen de voorbije 10
ZOHRA
jaar uit tot een ruim
project waar ook ingezet wordt op ontmoeting, bestrijding
van armoede en gezinsondersteuning.
Daar zijn we dan ook trots op!

g!
10 jaar samen op we

2005
2015

Een welgemeende dank aan iedereen voor het vertrouwen en
de mooie momenten.
A V E L G E M
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reﬂections on the Great War

BELEEF DE 30.000

STE

LAST POST
09_07_2015 / 19.30U / EEN ODE AAN DE ODE

100 JAAR GROOTE OORLOG
CULTUREEL HERDACHT
GONEWEST.BE

100 jaar Groote Oorlog

Beleef de 30.000ste Last Post
VO L G L I V E D E 3 0 . 0 0 0 S T E L A S T P O S T @

in de brandweerkazerne van Avelgem

Op 9 juli 2015 wordt de 30.000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper en dat wordt wereldwijd herdacht in de
lokale brandweerkazernes. Met een ‘Ode aan de Ode’ kan ook jij de unieke 30.000ste Last Post ceremonie live vanaf 19.30
uur in de brandweerkazerne van Avelgem volgen.
PWV_00842_affiche_lastPost.indd 3

12/05/15 13:40

En niet toevallig wordt deze Last Post uitgezonden in de brandweerkazernes. Het is een traditie dat de klaroeners van de Last
Post Association gerekruteerd worden bij de lokale brandweer en dus ook het brandweeruniform dragen.
De Last Post is in oorsprong het klaroengeschal dat in het Britse en andere legers het einde van de werkdag aankondigde. Sinds
1928 organiseert The Last Post Association in Ieper elke avond een plechtigheid onder de Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weerklinkt. Elke dag weer is de Last Post het definitieve eerbetoon aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
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